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RHAGAIR 

Rydym yn hynod falch o gyflwyno’r ail Adroddiad Blynyddol hwn ar gyfer Canolfan PRIME Cymru – y 

Ganolfan ar gyfer ymchwil i’r sectorau gofal cynradd a gofal brys. Mae’r rhain yn sectorau hanfodol ar 

gyfer ymchwil – mae dros 90% o bob cyswllt â chleifion yn digwydd yma, ac mae effeithiolrwydd ac 

effeithlonrwydd y system gyfan yn dibynnu ar sectorau gofal cynradd a gofal brys cryf yn gweithio gyda’i 

gilydd. Mae sylfaen academaidd gref ar gyfer hyn o’r pwys mwyaf. 

Mae Canolfan PRIME Cymru wedi bod yn llwyddiannus iawn o ran sicrhau cyllid, cyflawni ymchwil, 

trosglwyddo gwybodaeth ac effaith ar gyfer y maes hanfodol hwn. Fe wnaethom ddwyn dau endid 

blaenorol llwyddiannus ynghyd (Ysgol Ymchwil Gofal Sylfaenol Cymru a Rhwydwaith TRUST ar gyfer 

Ymchwil Gofal heb ei Drefnu), ac ychwanegu partneriaid newydd o bob cwr o Gymru ac ar draws pob 

disgyblaeth. Mae’r cydweithredu newydd wedi bod yn hynod synergyddol, gan arddangos ymchwil 

newydd a gwerthfawr ar draws gofal nyrsio, deintyddol, meddygol a gofal cymdeithasol a disgyblaethau 

perthnasol. 

Rydym yn falch o gyflwyno tystiolaeth o’n llwyddiant hyd heddiw, gan gynnwys >£18,000,000 o incwm 

ymchwil wedi’i sicrhau ers mis Ebrill 2015 (gyda >£11,000,000 yn deillio i Gymru), >160 o gyhoeddiadau o 

ansawdd uchel, a 9 o fyfyrwyr Doethuriaeth newydd yn enghraifft o adeiladu capasiti ar gyfer y dyfodol. 

Rydym yn ofnadwy o falch gyda’r gwahaniaeth mae hyn yn ei wneud ac y bydd yn ei wneud yn y dyfodol ar 

gyfer pobl a darparwyr gwasanaeth yng Nghymru. Rydym yn rhoi sylw i barthau sy’n berthnasol i bolisi 

fel cyflenwi gofal canser, stiwardiaeth wrthfiotig, rhyngwyneb iechyd a gofal cymdeithasol, gofal iechyd 

darbodus, cynllunio’r gweithlu ac anghydraddoldebau iechyd. 

Rydym yn ymgysylltu gyda’r cyhoedd, cleifion, y llywodraeth, a phartneriaid gofal cymdeithasol a’r GIG. 

Mae ein strwythur a’n dulliau ar gyfer Ymglymiad Cleifion a’r Cyhoedd yn batrymau sy’n cael eu 

hefelychu ledled y DU. 

Rydym yn arddangos achosion effaith ar draws y sectorau, gan gynnwys: adeiladu gwydnwch teuluol drwy 

wasanaethau ymwelwyr iechyd, gwella iechyd y geg ar gyfer plant, rhoi gweithdrefnau rheoli gofal brys 

effeithiol ar waith ar gyfer pobl hŷn sy’n syrthio, neu eraill mewn risg uchel o gael eu derbyn i’r ysbyty, 

lleihau ymwrthedd i gyffuriau, gwell diogelwch cleifion, a hyrwyddo gofal holistaidd sy’n canolbwyntio ar 

y claf.  

Adrian Edwards, Cyfarwyddwr, Canolfan PRIME Cymru 

Athro Gofal Sylfaenol, Prifysgol Caerdydd 

Helen Snooks, Cyfarwyddwr Cyswllt, Canolfan PRIME Cymru 

Athro Ymchwil Gwasanaethau Iechyd, Prifysgol Abertawe 

Joyce Kenkre, Cyfarwyddwr Cyswllt, Canolfan PRIME Cymru 

Athro Gofal Sylfaenol, Prifysgol De Cymru 

Nefyn Williams, Cyfarwyddwr Cyswllt, Canolfan PRIME Cymru 

Uwch-ddarlithydd Clinigol, Prifysgol Bangor, Cyfarwyddwr Ymchwil a Datblygu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr 

 

O fis Ebrill 2015 

i fis Mawrth 2017:  
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DIOLCHIADAU 

Rydym yn ddiolchgar iawn am yr arian gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru sydd wedi gwneud 

Canolfan PRIME Cymru yn bosibl 

Rydym hefyd yn cydnabod y cyfraniadau hael o ran amser, arbenigedd a chefnogaeth gan ein 

nifer o ymgynghorwyr a chydweithredwyr sy’n galluogi Canolfan PRIME Cymru i gyflawni ei 

amcanion o ymchwil, ymgysylltiad ac effaith o ansawdd uchel, a heb y rhain ni fyddai wedi 

bod yn bosibl. Yn benodol rydym yn diolch aelodau ein Bwrdd Ymgynghorol Allanol 

rhyngwladol, ein Pwyllgor Rheoli Gweithredol a’n Cyfadran o randdeiliaid ar draws y sectorau 

cyhoeddus, cleifion, polisi, y llywodraeth, y trydydd sector, diwydiant a sectorau academaidd. 

Rydym hefyd yn diolch yn arbennig i’r Athro Richard Neal. Roedd Richard yn un o’n 

Cyfarwyddwyr Cyswllt ar y dechrau, yn arweinydd ym Mhrifysgol Bangor ar gyfer Canolfan 

PRIME Cymru, yn ogystal â chyd-arweinydd ein Pecyn Gwaith Sgrinio Ataliol a Diagnosis 

Cynnar. Gadawodd Richard yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i dderbyn cyfle cyffrous fel Athro 

Oncoleg Gofal Sylfaenol ym Mhrifysgol Leeds. Mae ei gydweithwyr yng Nghanolfan PRIME 

yn gweld ei golli’n fawr, ond mae’n parhau i fod yn ymgynghorwr ac yn gydweithiwr strategol 

pwysig, ac rydym yn dymuno’n dda iddo ar y bennod nesaf o’i yrfa. 

 

Yr Athro Richard Neal, Cyfarwyddwr Cyswllt Canolfan PRIME Cymru ar y dechrau yn 2015. Dechreuodd mewn swydd 
newydd fel Athro Oncoleg Gofal Sylfaenol ym Mhrifysgol Leeds ym mis Awst 2016. 

 

Yn olaf, mae’r Cyfarwyddwyr a’r cyd-ymgeiswyr yn ddiolchgar iawn i staff y Ganolfan am eu 

rheolaeth effeithiol a dymunol o Ganolfan PRIME – Angela Watkins a Deborah East (Prifysgol 

Caerdydd), Anne Surman a Steph McCann (Prifysgol Abertawe), Ceri Jenkins (Prifysgol De 

Cymru) a Richard Evans (Prifysgol Bangor). 
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CYFLWYNIAD 

Nod Canolfan PRIME Cymru yw bod o fudd i bobl Cymru drwy wella eu 

hiechyd a’u lles.  

Rydym yn gwneud hyn drwy gyflawni ymchwil o ansawdd uchel ar 

destunau sydd â blaenoriaeth polisi cenedlaethol mewn gofal sylfaenol a 

gofal brys, a sicrhau fod canfyddiadau’n cael eu cyfleu mewn polisi ac 

arfer. 

Nod y Ganolfan yw gwneud y canlynol:  

• cynyddu nifer yr ymchwil graddfa fawr, o ansawdd da, sydd o bwys rhyngwladol 

sy’n cael ei gyflawni yng Nghymru neu’n cael ei arwain o Gymru drwy 

gydweithredu, gan annog recriwtio cleifion, a denu cyllid ymchwil o fri i Gymru; 

• cyflawni effaith ymchwil amlwg drwy gyfleu canfyddiadau ymchwil, gweithio 

gyda rhanddeiliaid i sicrhau fod canfyddiadau’n cael eu rhoi ar waith ac olrhain 

tystiolaeth o effaith; 

• cynnal gweithgareddau ymchwil a lledaenu sy’n bwysig i gleifion a’r cyhoedd 

drwy gynnwys defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a’r cyhoedd ehangach wrth 

flaenoriaethu, dylunio, cynnal, dehongli a lledaenu ymchwil; ac 

• adeiladu capasiti ar gyfer ymchwil mewn gofal sylfaenol a gofal brys yng 

Nghymru, ar draws disgyblaethau, sectorau, grwpiau proffesiynol a lefelau 

uchel. 

Ariennir Canolfan PRIME Cymru (Canolfan Ymchwil Gofal Sylfaenol a Gofal Brys 

Cymru) gan Lywodraeth Cymru drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. 

  



5 

 

PECYNNAU GWAITH YMCHWIL 

 

  

WP1 Cyflyrau tymor hir a 
chydafiachedd

WP2 Gofal iechyd darbodus, 
sy'n canolbwyntio ar y claf

WP3 Heintiau ac ymwrthedd i 
gyffuriau

WP4 Sgrinio, atal a diagnosis mewn 
gofal sylfaenol

WP5 Gofal heb ei drefnu a gofal brys 
(yn cynnwys cyn yr ysbyty)

WP6 Diogelwch cleifion

WP7 Iechyd y geg a gofal 
deintyddol sylfaenol
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STRWYTHUR SEFYDLIADOL 

 

Bwrdd Ymgynghori Allanol
- Cyfarfod yn flynyddol

- Aelodaeth: uwch ymchwilwyr neu ymchwilwyr 
profiadol a rhanddeiliaid eraill o’r tu allan i Gymru

- Nod: darparu cyngor annibynnol ar ansawdd ein 
gwaith, sylwadau beirniadol ar gynnydd tuag at ei 
gerrig milltir ac allbynnau, a llywio yng nghyd-destun 
datblygiadau rhyngwladol, polisi, a blaenoriaethau 
ymchwil

Uwch Bwyllgor 
Rheoli

- Cyfarfod dwywaith y 
flwyddyn

- Aelodaeth: Cyd-
ymgeiswyr; Arweinwyr WP, 
arweinwyr thema 
drawstoriadol/strategaeth, 
aelodau lleyg a 
Llywodraeth Cymru

- Nod: darparu cyngor a 
chyfeiriad ar gyfer 
strategaeth gyffredinol y 
Ganolfan, ynghyd â rôl 
craffu gefnogol, gan lywio 
er mwyn cyd-fynd â 
blaenoriaeth gwasanaeth 
/ proffesiynol a 
chyhoeddus, a chraffu ar 
gynnydd

Grŵp 
Gweithredol

- Cyfarfod yn fisol

- Cyfarwyddwyr y 
Ganolfan, Arweinwyr WP a 
staff cefnogi ac ymchwil 
wedi’i hariannu’n graidd

- Nod: sicrhau fod y tîm yn 
cydweithredu’n effeithiol 
ar draws y brifysgol tuag 
at gyflawni nodau PRIME

Adran a 
Chydweithredw
yr

- yn cynnwys 
cydweithredwyr o 
ganolfannau ac 
unedau ymchwil eraill 
o dan Ymchwil Iechyd 
a Gofal Cymru
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Grŵp Gweithredol PRIME 

Cyfarwyddwyr ac Arweinwyr/Cyd-arweinwyr Pecynnau Gwaith 

 

Yr Athro Adrian Edwards
Cyfarwyddwr

Athro Gofal Sylfaenol, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Joyce Kenkre
Cyfarwyddwr Cyswllt

Athro Gofal Sylfaenol, Prifysgol De Cymru

Yr Athro Helen Snooks
Cyfarwyddwr Cyswllt

Athro Ymchwil Gwasanaethau Iechyd, Prifysgol Abertawe

Dr Nefyn Wiliams
Cyfarwyddwr Cyswllt

Uwch-ddarlithydd Clinigol, Prifysgol Bangor  Cyfarwyddwr R&D BC UHB

Dr Carolyn Wallace (Cyd-arweinydd gyda'r Athro Joyce Kenkre)
WP1: Cyflyrrau tymor hir a chydafiachedd

Darllenydd Gofal Integredig, Prifysgol De Cymru

Dr Fiona Wood (Cyd-arweinydd gyda'r Athro Adrian Edwards)
WP2: Gofal iechyd darbodus, sy'n canolbwyntio ar y claf

Uwch-ddarlithydd, Prifysgol Caerdydd

Dr Nick Francis
WP3: Heintiau ac ymwrthedd i gyffuriau

Darllenydd, Prifysgol Caerdydd

Dr Kate Brain
WP4: Sgrinio, Atal a Diagnosis mewn gofal sylfaenol

Darllenydd, Prifysgol Caerdydd

Dr Alison Porter (Cyd-arweinydd gyda'r Athro Helen Snooks)
WP5: Gofal heb ei drefnu a gofal brys

Athro Cyswllt mewn Ymchwil Gwasanaethau Iechyd

Dr Andrew Carson-Stevens
WP6: Diogelwch Cleifion

Clinical Research Fellow, Cardiff University

Yr Athro Ivor Chestnutt
WP7: Iechyd y geg a gofal deintyddol sylfaenol 

Athro ac Ymgynghorwr Anrhydeddus mewn Iechyd Cyhoeddus Deintyddol, Prifysgol Caerdydd
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Tîm Cefnogi PRIME 

Staff gwasanaethau proffesiynol 

 

 

 

 

 

 

  

Deborah East
Gweinyddwr Ymchwil

Prifysgol Caerdydd

Richard Evans
Gweinyddwr Ymchwil

Prifysgol Bangor

Ceri Jenkins
Gweinyddwr Ymchwil

Prifysgol De Cymru

Stephanie McCan
Gweinyddwr Ymchwil

Prifysgol Abertawe

Anne Surman
Swyddog Cyllid a Chyfathrebu

Prifysgol Abertawe

Angela Watkins
Rheolwr Cyfathrebu a Gweithredu

Prifysgol Caerdydd
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Mae’r pecyn gwaith cyflyrau tymor hir a chydafiachedd yn rhoi sylw i barth gofal iechyd 

ofnadwy o bwysi - mae dros 70% o holl wariant y GIG yn cael ei neilltuo i bobl gydag 

aml-afiachedd. Mae ein gwaith wedi parhau i adeiladu ar gydweithrediadau gyda byrddau 

iechyd lleol a’r diwydiant i wthio prosiectau ymlaen ar draws nifer o gyflyrau. 

Mae ein prosiectau parhaus sy’n ymwneud ag iechyd y llygad yn cynnwys gwerthuso 

triniaethau ar gyfer pobl gyda chataractau a dirywiad macwlaidd gwlyb sy’n gysylltiedig 

â henaint. Bydd ein hastudiaeth beilot ar gyfnodau sgrinio retinol optimwm ar gyfer pobl 

gyda chlefyd siwgr yn ein galluogi i ddeall yn well sut y gellir targedu’r gwasanaeth sgrinio 

retinopathi i atal cymhlethdodau ymhlith y rhai hynny sydd mewn mwyaf o risg. Os gallwn 

nodi grŵp risg isel, sydd angen sgrinio yn llai aml, mae posibilrwydd o leihau costau 

gwasanaeth a’r pwysau ar gleifion, yn unol ag egwyddorion gofal iechyd darbodus. 

Drwy weithio gyda phecyn gwaith 5 (Gofal heb ei drefnu a gofal brys), rydym wedi parhau â’n 

gwaith o wella gofal cleifion hŷn bregus. Fe wnaethom weithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol 

Cwm Taf ar brosiect yn archwilio gwneud penderfyniadau am yr angen am ofal heb ei drefnu 

ymhlith pobl o gartrefi gofal, ac rydym wedi cyhoeddi canfyddiadau’n ddiweddar o 

Yr Athro Joyce Kenkre (Arweinydd WP)

Athro Gofal Sylfaenol, Prifysgol De Cymru

Dr Carolyn Wallace

Darllenydd Gofal Integredig, Prifysgol De Cymru

Yr Athro Rachel North

Athro Optometreg, Prifysgol Caerdydd

Dr Gideon Calder

Uwch-ddarlithydd mewn Iechyd Cyhoeddus, Polici a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Prifysgol Abertawe

Yr Athro Steve Smith

Athro Athroniaeth Wleidyddol a Pholisi Cymdeithasol, Prifysgol De Cymru
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astudiaeth ymarferoldeb trylwyr am hap-dreial penodol dan reolaeth (RCT) a 

gwerthusiad economaidd o becyn adfer gwell ar gyfer torri clun.  

Mae ein treial ymarferoldeb aml-ganolfan CARIAD (Gofalwyr yn gweinyddu meddyginiaeth 

isgroenol fel bo’r angen ar gyfer symptomau amlwg mewn cleifion sy’n marw gartref: 

astudiaeth y DU) sy’n cael ei arwain gan Brifysgol Bangor a’i ariannu gan NIHR HTA, yn ceisio 

gwella’r camau rheoli symptomau ar ddiwedd bywyd, ac mae hefyd yn elwa ar gydweithredu 

rhyngwladol gyda chydweithwyr o Awstralia. Rydym yn gwybod y gallai caniatáu i ofalwyr 

weinyddu meddyginiaeth eu grymuso ac atal oedi gofidus. Byddwn yn hyfforddi gofalwyr ar 

sut i roi brechiadau lleddfu symptomau ac yn archwilio p’un a yw hyn yn gwella camau rheoli 

symptomau, a sut mae’n effeithio ar y gofalwyr eu hunain. 

Gan barhau â’r thema meddyginiaeth diwedd oes gofal sylfaenol hwn, fe wnaethom 

sicrhau arian gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i gynnal gwaith peilot ar gyfer 

NOBLE-PAR (Anadlu Swnllyd ar Ddiwedd Bywyd: Rôl Cysur Pwrpasol, Disgwylgar ar ofid 

gofalwyr a’r defnydd o gyffuriau gwrth-fysgarinig); sydd bellach wedi’i roi ar restr fer gan 

Raglen Asesu Technoleg Iechyd y Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil Iechyd (NIHR HTA). Nod 

y prosiect hwn yw astudio p’un a allai pecyn unigryw helpu teuluoedd a gofalwyr i reoli anadlu 

swnllyd, ymhlith symptomau eraill, yn ystod gofal diwedd oes yn y cartref. 

Mae’r tîm WP1 yn cymryd rhan weithredol o ran adeiladu capasiti ymchwil mewn nyrsio 

cymunedol, gyda’r Athro Joyce Kenkre fel Cadeirydd a Dr Carolyn Wallace fel cydlynydd 

rhwydwaith ar gyfer y Bwrdd Strategol Ymchwil Nyrsio Cymunedol. Mae gan y rhwydwaith 

dros 250 o aelodau ac mae’n gweithredu fel fforwm i hybu cyfleoedd ar gyfer cyfleoedd 

Doethuriaeth i ymchwil am y tro cyntaf, ysgoloriaethau ymchwil Doethuriaeth a chyfleoedd 

Ôl-ddoethuriaeth, yn ogystal â rhannu gweithgareddau ymchwil aelodau’r rhwydwaith ar 

twitter ac ar dudalennau gwe newyddion Canolfan PRIME Cymru. 

 

Cefnogi adeiladu capasiti mewn ymchwil nyrsio cymunedol 

 

  

http://bmjopen.bmj.com/content/6/10/e012422
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Mae’r pecyn gwaith gofal iechyd darbodus, sy’n canolbwyntio ar y claf wedi sicrhau cyllid 

grant o fri, cyflawni cyhoeddiadau effaith uchel a sicrhau myfyrwyr Doethuriaeth newydd yn 

llwyddiannus. Mae’r canlynol yn parhau i fod yn feysydd â blaenoriaeth i ni yn y Pecyn Gwaith 

hwn: (i) Gwneud Penderfyniadau ar y Cyd (SDM) a Chymorthyddion Penderfynu (ii) 

Cefnogaeth hunan-reoli a llenyddiaeth iechyd (iii) Gofal Iechyd Darbodus. 

i) Gwneud Penderfyniadau ar y Cyd a Chymorthyddion Penderfynu 

Fe wnaethom gwblhau’r astudiaeth Gwneud Penderfyniadau Da mewn Cydweithrediad 

(MAGIC) ar ddiwedd 2016. Roedd cam olaf hon o’r rhaglen MAGIC (a ariannwyd gan y 

Sefydliad Iechyd) yn archwilio’r broses o Wneud Penderfyniadau ar y Cyd mewn dwy sefyllfa 

glinigol arferol (canser y fron a chlefyd yr arennau), a darparu dysgu ychwanegol am sut ac 

ym mha sefyllfaoedd mae Gwneud Penderfyniadau ar y Cyd yn gweithio orau. 

Mae’r hyn rydym wedi’i ddysgu o’r rhaglen MAGIC, ‘Rhoi prosesau gwneud penderfyniadau 

ar y cyd ar waith mewn trefn arferol’ wedi’i gyhoeddi yn y Cyfnodolyn Meddygol Prydeinig yn 

2017 <http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1744>. Wrth barhau â’n gwaith ymchwil mewn 

gwneud penderfyniadau ar y cyd, rydym wedi sicrhau grant mawr gan y Sefydliad Ymchwil 

Iechyd Cenedlaethol ar ddatblygiad a dilysiad cymhorthydd diagnostig a phenderfynu 

Yr Athro Adrian Edwards (Arweinydd WP)

Athro Gofal Sylfaenol, Prifysgol Caerdydd

Dr Fiona Wood (Cyd-arweinydd WP)

Uwch-ddarlithydd, Prifysgol Caerdydd

Dr Nina Gobat

Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Caerdydd

Dr Freya Davies

Meddyg Cydymaith Ymchwil Glinigol, Prifysgol Caerdydd

Dr Natalie Joseph-Williams

Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Caerdydd

Dr Rhiannon Phillips

Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Caerdydd
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ar gyfer dynion gyda symptomau ar y llwybr wrinol isaf (wedi’i ariannu gan Raglen Asesu 

Technoleg Iechyd yr NIHR, £1.55M). 

Ategwyd ein tîm drwy dderbyn dau fyfyriwr Doethuriaeth newydd ym mis Hydref 2016. 

Nod un o’r myfyrwyr Doethuriaeth yw datblygu ymyriad yn seiliedig ar ddamcaniaeth i baratoi 

pobl ifanc i gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau ar y cyd. Mae ein hail fyfyriwr wedi 

cael arian gan y Sefydliad Ymchwil Iechyd Cenedlaethol i ddatblygu cymhorthydd penderfynu 

i gefnogi gwneud penderfyniadau dirprwyol ar gyfer cymryd rhan mewn ymchwil. 

Rydym yn parhau i weithio gyda dau grant rhaglen NIHR, gan arwain pecynnau gwaith sy’n 

datblygu ac yn gwerthuso cymorthyddion penderfynu ar gyfer merched hŷn gyda chanser y 

fron, ac ar gyfer pobl gyda chataractau sy’n ystyried llawdriniaeth (gyda Phrifysgol Sheffield a 

Phrifysgol Bryste yn y drefn honno).  

 ii) Cefnogaeth hunan-reoli a llenyddiaeth iechyd  

Mae ein gwaith yn y maes hwn yn cynnwys un 

astudiaeth Doethuriaeth parhaus ar sut y gall clinigwyr 

gefnogi cleifion gyda phroblemau niwrolegol tymor 

hir i hunan-reoli eu cyflwr (Cymrodoriaeth Glinigol 

PRIME, Davies) a Doethuriaeth newydd ar sut y gellir 

gwella llenyddiaeth iechyd mewn cymunedau 

difreintiedig i helpu cleifion i reoli cyflyrau tymor hir 

(osteoarthritis). Rydym hefyd wedi gweithio gydag 

Uned Treialon De Ddwyrain Cymru ar gais i ddatblygu 

a gwerthuso cefnogaeth gweithgarwch corfforol unigol 

a dull hunan-reoli ar gyfer pobl gyda Sglerosis 

Gwasgaredig cynyddol. 

iii) Gofal iechyd darbodus 

 Rydym yn cwblhau ein prosiect 

sydd wedi’i ariannu gan Ymchwil 

Iechyd a Gofal Cymru i archwilio 

barn y cyhoedd a chlinigwyr am 

Ofal Iechyd Darbodus, a’u 

cyfranogiad mewn Gofal Iechyd 

Darbodus, ac rydym yn lledaenu 

canlyniadau’r astudiaeth ar draws 

cynulleidfaoedd academaidd, 

polisi, a chynulleidfaoedd 

cymunedol cyhoeddus (Mai  

2017 ymlaen).  

Ymchwil PRIME dan arweiniad Dr Freya 
Davies yng nghylchlythyr y Multiple Sclerosis 

Trust  

Ruth Hussey gyda ymchwilwyr PRIME yng Nghymdeithas De Orllewin Cymru 
ar gyfer cyfarfod Gofal Sylfaenol academaidd 2016 i lansio’r astudiaeth 

ganlynol yn swyddogol: ‘Astudiaeth ansoddol o farn clinigwyr a’r cyhoedd am 
Ofal Iechyd Darbodus, a’u cyfranogiad mewn Gofal Iechyd Darbodus’. 



13 

 

 

Mae’r pecyn gwaith heintiau ac ymwrthedd i gyffuriau’n parhau i ddatblygu a chyflawni 

ymchwil o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar wella rheolaeth heintiau cyffredin fel 

heintiau’r llwybr wrinol, heintiau’r croen a heintiau’r llwybr anadlu. Agwedd allweddol 

o’n gwaith yw defnydd priodol o wrthfiotigion i geisio cyfyngu datblygiad ymwrthedd 

gwrthfiotig a’r bygythiad sy’n dod yn sgil hynny. 

Ar hyn o bryd rydym yn arwain ac yn cyd-arwain ar nifer o astudiaethau proffil uchel yn 

genedlaethol a rhyngwladol yn y maes hwn. Yn ddiweddar cwblhawyd y treial CREAM, 

oedd yn dangos nad yw plant gydag ecsema heintiedig ysgafn neu ganolig sy’n cael eu 

trin gydag eli steroid a hufen lleithio yn elwa o ychwanegu gwrthfiotigion. Mae’r canlyniadau 

wedi cael eu cyhoeddi a’u cyflwyno mewn nifer o gyfarfodydd cenedlaethol a rhyngwladol. 

Adroddwyd am y canfyddiadau hefyd yn y wasg genedlaethol a rhyngwladol gan gynnwys 

cyfweliadau gydag arweinydd yr astudiaeth, Dr Nick Francis. 

Mae’r astudiaeth PACE yn gwerthu prawf newydd i bennu pa bobl gydag afiechyd rhwystrol 

yr ysgyfaint cronig sydd angen triniaeth wrthfiotig (wedi’i ariannu gan Raglen Asesu 

Technoleg Iechyd NIHR). Cafodd dros 600 o gleifion eu recriwtio ar gyfer yr astudiaeth hon 

sy’n cynnwys y partner diwydiannol ALERE ar gyfer profi eu peiriannau diagnostig Afinion 

CRP mewn meddygfeydd. 

Mae PREPARE yn rhaglen ymchwil fawr a ariennir gan yr UE i ddatblygu fframwaith ymchwil 

clinigol i sicrhau y gellir gwneud ymchwil mewn clefydau pandemig heintus yn y dyfodol. 

Dr Nick Francis (Arweinydd WP)

Meddyg Darllenydd Clinigol, Prifysgol Caerdydd

Dr Harry Ahmed
Cydymaith Ymchwil Clinigol, Prifysgol Caerdydd

Dr Micaela Gal

Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Caerdydd

Dr Kathryn Hughes

Meddyg Cydymaith Ymchwil Meddygol, Prifysgol Caerdydd

Dr Behnaz Schofield

Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Caerdydd
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Fe wnaethom gyd-arwain dau becyn gwaith, ac mae’r ddau eisoes yn arwain at gyhoeddiadau 

eleni. 

Roeddem wrth ein boddau o dderbyn teitl ‘Papur ymchwil y flwyddyn’ gan Goleg 

Brenhinol Ymarferwyr Cyffredinol yn y category ‘Plant, atgynhyrchiad, geneteg, heintiau’ 

ar gyfer canlyniadau astudiaeth DUTY (Diagnosis heintiau’r Llwybr Wrinol mewn Plant 

Ifanc’) a gyhoeddwyd yn Annals of Family Medicine. 

Mae cynrychiolwyr cleifion a chynrychiolwyr cyhoeddus yn cael eu cynnwys ymhob cam 

o’n hastudiaethau, ac mae eu mewnbwn yn amhrisiadwy i sicrhau fod ein hastudiaethau cystal 

ag y gallent fod. 

Amcan allweddol yw datblygu capasiti, ac mae gennym bedwar ymchwilydd ar ddechrau eu 

gyrfaoedd sydd wedi bod yn llwyddiannus o ran derbyn cyllid ac sy’n cyhoeddi. Hefyd, mae 

gennym fyfyriwr Doethuriaeth sy’n symud ymlaen yn dda ac rydym yn disgwyl canlyniadau 

ar gyfer tri chynnig Doethuriaeth bellach. 

Mae gennym dîm ymchwil gweithredol ac rydym yn cydweithredu’n helaeth gyda 

chydweithwyr cenedlaethol a rhyngwladol. Rydym wedi lledaenu ein canlyniadau drwy 

gyflwyniadau mewn cyfarfodydd cenedlaethol a rhyngwladol ac mae gennym 32 o 

gyhoeddiadau yn y ddwy flynedd ddiwethaf. 

  

https://www.cardiff.ac.uk/news/view/479872-study-wins-rcgps-research-paper-of-the-year
http://www.annfammed.org/content/14/4/325
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Mae’r pecyn gwaith Sgrinio, atal a diagnosis cynnar yn 

mynd o nerth i nerth ac mae’n parhau i gael cefnogaeth staff 

Canolfan PRIME Julia Hiscock a Ruth Lewis ym Mangor, a 

Stephanie Smits yng Nghaerdydd (swydd ar y cyd â’n 

canolfan berthynol, Canolfan Ymchwil Canser Cymru). 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi cael llwyddiant 

mawr ar draws ein meysydd allweddol sef (i) datblygu 

strategaethau i atal afiechydon cysylltiedig â gordewdra 

a lleihau niwed gan dybaco, (ii) cynyddu ymwybyddiaeth 

gyhoeddus a gwella’r nifer ecwitïol sy’n derbyn 

rhaglenni sgrinio, a (iii) cyflymu diagnosis cynnar yn 

enwedig ar gyfer canser. 

Rydym hefyd wedi bod yn gweithio gyda Rhwydwaith 

Canser Cymru a’r Byrddau Iechyd i roi’r agenda diagnosis 

cynnar ar waith fel y nodwyd yn y Cynllun Cyflenwi 

Canser wedi'i adnewyddu ar gyfer 2016-2020.  

Dr Kate Brain (Arweinydd WP)

Darllenydd, Prifysgol Caerdydd

Dr Julia Hiscock

Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Bangor

Ruth Lewis

Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Bangor

Dr Stephanie Smits

Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Caerdydd

Professor Clare Wilkinson, 

Athro Ymarfer Cyffredinol, Prifysgol Bangor

Dr Nefyn Wiliams
Uwch-ddarlithydd Clinigol, Prifysgol Bangor; Cyfarwyddwr R&D, BC UHB

http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/cancer-plan/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/cancer-plan/?lang=en
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Rydym yn hynod falch o fod wedi ennill arian 

eleni gan Yorkshire Cancer Research i gynnal 

Cam 3 Ymwybyddiaeth a Chredoau am 

Ganser (ABACus) - hap-dreial dan reolaeth 

mawr o’r gwiriad iechyd mewn ardaloedd 

difreintiedig yn Swydd Efrog a Chymru. Mae’r 

gwiriad iechyd yn ymyrraeth wedi’i dargedu, 

sy’n seiliedig mewn cymunedau yr ydym wedi’i 

ddatblygu mewn partneriaeth â Tenovus 

Cancer Care. Mae tîm Prifysgol Bangor, mewn 

cydweithrediad â Phrifysgol Caerwysg, hefyd 

wedi ennill arian Rhaglen Asesu Technoleg 

Iechyd NIHR ar gyfer adolygiad systematig a 

model economaidd o declyn diagnostig 

canser i gynorthwyo gwneud penderfyniadau mewn gofal sylfaenol. 

Mae rhaglen Ymyriadau Cymru a Gwybodaeth Canser am 

Ddiagnosis Cynnar (WICKED) dan arweiniad Prifysgol 

Bangor nawr yn mynd rhagddo dan arweiniad Clare 

Wilkinson, sy’n cymryd drosodd gan Richard Neal. 

Mae WICKED yn datblygu ac yn gwerthuso ymyrraeth 

gymhleth ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal iechyd i gefnogi 

diagnosis canser symptomatig cynharach. Cafodd yr 

astudiaeth sylw yn y wasg a gan BBC Wales ar y teledu a’r radio, 

ac mae wedi cael ei gyflwyno i gynulleidfaoedd clinigol a 

chynulleidfaoedd y trydydd sector mewn cynadleddau yng 

Nghymru a Lloegr. 

Cynorthwywyd ein llwyddiant o ran ariannu eleni’n fawr gan 

ymgysylltiad cynnar gyda chyllidwyr mewn gweithdai strategol gan gynnwys cyfarfod arbenigol 

Diagnosis Cynnar Yorkshire Cancer Research a’r Gynhadledd Darganfod Canser yn Gynnar gyntaf 

erioed a gynhaliwyd ym Mhortland, Oregon gan Cancer Research UK a’r Knight Cancer Institute. 

Mae’r astudiaeth LUSH, a ariennir gan Cancer Research UK ym mis Hydref 2016, yn parhau â’n thema 

o ddatblygu ymyriadau cymunedol newydd wedi’u targedu i ymgysylltu grwpiau risg uchel, anoddach 

i’w cyrraedd o ran bod yn ymwybodol o symptomau canser yr ysgyfaint a chyflwyno symptomau’n 

amserol. 

Mae aelodau newydd o’r tîm yn cynnwys Ria Poole, a fydd yn dechrau ar Gymrodoriaeth Cancer 

Research UK i ddeall a chyfyngu’r defnydd o dybaco ymhlith oedolion ifanc a Pamela Smith, fydd yn 

dechrau ar ysgoloriaeth ymchwil Doethuriaeth wedi’i ariannu gan Brifysgol Caerdydd i ymchwilio i 

ffyrdd o ymgysylltu grwpiau risg uchel mewn sgrinio canser yr ysgyfaint. Mae myfyrwyr 

Doethuriaeth presennol yn cynnwys Annie Hendry sy’n ymchwilio i oedi o ran cyflwyno symptomau 

canser yr ysgyfaint ymhlith ysmygwyr a Tania Seale sy’n edrych ar deithiau diagnostig mewn 

myeloma. Mae cyflawniadau nodedig eraill yn cynnwys Grace McCutchan yn cwblhau ei 

hysgoloriaeth ymchwil Doethuriaeth Tenovus ar ymwybyddiaeth canser mewn cymunedau 

difreintiedig, ac ymuno â PRIME fel ymchwilydd ar astudiaeth LUSH. 

Nod ABACus Cam 2 a ariennir gan Cancer Research UK yw 
gwella ymwybyddiaeth o symptomau canser a cheisio 

cymorth 

 

Tîm astudiaeth WICKED, Prifysgol Bangor 
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Mae’r pecyn gwaith gofal heb ei 

drefnu a gofal brys wedi parhau i 

adeiladu ar ein diddordebau 

craidd sy’n gysylltiedig â 

llwybrau gofal amgen a 

gostyngiadau yn y nifer sy’n cael 

eu cludo mewn ambiwlans i’r 

adran brys; cysylltedd data 

arferol a’i rôl mewn ymchwil; 

defnydd o offer rhagweld risg 

mewn gofal sylfaenol; 

mabwysiadu technoleg newydd 

ac arferion gwaith newydd mewn gofal cyn mynd i’r ysbyty, a’u rhoi ar waith; cynnal ymchwil 

mewn cyd-destun cyn mynd i’r ysbyty, gan gynnwys rôl cleifion a defnyddwyr gwasanaeth 

wrth gynllunio a chynnal ymchwil; a’r berthynas rhwng gofal cymdeithasol a’r defnydd o 

ofal heb ei drefnu. 

 

  

Yr Athro Helen Snooks (Arweinydd WP)

Athro Ymchwil Gwasanaethau Iechyd, Prifysgol Abertawe

Dr Bridie Evans,

Cyswllt Ymchwil, Prifysgol Abertawe

Dr Ashra Khanom

Swyddog Ymchwil, Prifysgol Abertawe

Mr Mark Kingston

Swyddog Ymchwil, Prifysgol Abertawe

Dr Alison Porter

Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Abertawe
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Cyflawni ymchwil 

Yn ystod y flwyddyn brysur a chynhyrchiol hon, fe wnaethom barhau i weithio ar amrywiaeth 

o brosiectau a gyflawnwyd mewn cydweithrediad â sefydliadau’r GIG a phartneriaid 

academaidd ledled y DU. Mae astudiaethau sy’n dod â chyllid ymchwil sylweddol i Gymru yn 

cynnwys yr astudiaeth ERA sy’n archwilio rôl cofnodion electronig mewn ambiwlansys 

wedi’i ariannu gan Raglen Ymchwil Cyflawni a Gwasanaethau Iechyd (HS&DR) NIHR; PHED 

Data, lle rydyn ni’n gweithio gyda Gwasanaeth Ambiwlans Llundain i archwilio setiau data 

cysylltiedig (wedi’i ariannu gan y Sefydliad Iechyd); astudiaeth PASTA o ofal cyn ysbyty ar 

gyfer cleifion strôc (Grant Rhaglen NIHR); a NEAT, astudiaeth o foeseg mewn ymchwil cyn-

ysbyty (wedi’i ariannu gan Ymddiriedolaeth Wellcome). 

Mae ein cysylltiadau agos gyda 

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru 

yn cael eu hadlewyrchu yn ein 

cydweithio ar ddau brosiect 

cyfredol sy’n cael eu hariannu 

drwy ffrwd ariannu sefydliad 

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 

dan y Rhaglen Budd Cleifion a’r 

Cyhoedd, y ddau gyda chyd-

ymgeisydd PRIME Nigel Rees o 

Ymddiriedolaeth Gwasanaethau 

Ambiwlans Cymru (WAST) fel 

Prif Ymchwilydd: TIER, 

astudiaeth ymarferoldeb o lwybr 

gofal cyn ysbyty i gleifion gyda risg isel o drawiad isgemig byrhoedlog (wedi’i ariannu gan 

sefydliad Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru dan y rhaglen Ymchwil ar gyfer  Budd Cleifion a’r 

Cyhoedd); a RAPID, astudiaeth ymarferoldeb o analgesia cyn mynd i’r ysbyty ar gyfer cleifion 

sydd wedi torri eu clun (wedi’i ariannu gan sefydliad Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru dan y 

rhaglen Ymchwil ar gyfer  Budd Cleifion a’r Cyhoedd), a’r astudiaeth PAPHiF cysylltiedig 

(wedi’i ariannu gan Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru).  

Rydym yn cyd-weithio gyda gwasanaethau ambiwlans a chyd-weithwyr academaidd ar y 

prosiect PHOEBE (Canlyniadau Cyn Mynd i’r Ysbyty ar gyfer Gwerthuso’n Seiliedig ar 

Dystiolaeth: Grant Rhaglen NIHR) i ddatblygu ffyrdd newydd o fesur effaith gofal y 

gwasanaeth ambiwlans. Fe wnaethom gwblhau ein hadroddiad ar gyfer GIG Lloegr / Health 

Education England ar y gefnogaeth gwerthuso i brosiectau a ariennir drwy’r Rhaglen Gwella 

Gweithlu’r GIG. Rydym hefyd wedi cwblhau’r astudiaeth PRISMATIC (wedi’i ariannu gan 

Raglen Ymchwil Cyflawni a Gwasanaethau Iechyd NIHR) (HS&DR) oedd yn gwerthuso 

cyflwyniad PRISM, teclyn rhagweld risg o dderbyniadau brys mewn gofal sylfaenol. 

Mae gan PRIME gysylltiadau agos gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru 
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Ennill grantiau ymchwil 

O ran grantiau newydd a ddyfarnwyd yn y flwyddyn ariannol hon, rydym wedi sicrhau trydydd 

phrosiect Ymchwil ar gyfer Budd Cleifion a’r Cyhoedd (RfPPB) gyda WAST: bydd PHRASE yn 

asesu ymarferoldeb llwybr gofal cyn ysbyty newydd i gleifion gyda sepsis, gyda Chris Moore 

o WAST fel Prif Ymchwilydd. Roeddem yn falch o fod yn bartneriaid gyda’n cyd-weithwyr 

PRIME ym Mhrifysgol Caerdydd ar y cais llwyddiannus i’r Sefydliad Ymchwil Iechyd 

Cenedlaethol (NIHR) ar gyfer astudiaeth o Feddygon Teulu mewn Adrannau Brys. 

Roeddem hefyd yn llwyddiannus wrth sicrhau cyllid ar gyfer tri phrosiect newydd mewn 

cydweithrediad â phartneriaid y GIG drwy’r rhaglen Llwybrau i Bortffolio, y cyfan â’r bwriad 

o adeiladu’r sylfeini as gyfer astudiaethau’r dyfodol ar raddfa fwy; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol 

Bro Morgannwg Abertawe yn ariannu EARPS ac EARPS Qual, ac mae’r ddau’n archwilio’r 

defnydd o declynnau gwendid a theclyn rhagweld risg mewn gofal sylfaenol, ac fe wnaeth 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ariannu gwerthusiad o brosiect gofal cymdeithasol 

cymunedol gofal Solva. 

Adeiladu capasiti ymchwil 

Rydyn ni’n parhau i adeiladu capasiti ymchwil. Mae holl aelodau’r tîm PRIME sy’n gweithio 

yn y pecyn gwaith hwn wedi manteisio ar gyfleoedd am hyfforddiant mewn pynciau fel 

economeg iechyd, arfer clinigol da, a rheoli prosiect. Mae Dr Chris Horn, Cydymaith 

Academaidd Clinigol a Meddyg Teulu gweithredol, wedi ymuno â ni’n rhan amser. Rydym 

wedi gweithio gydag Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i ddod â 

pharafeddygon ymchwil i rolau gweithredol mewn astudiaethau ymchwil. Mae Jenna Bulger 

a Mark Kingston (y ddau’n aelodau o dîm Prifysgol Abertawe) a Nigel Rees a Chris Moore 

(Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru) yn parhau eu hastudiaethau 

Doethuriaeth, ac mae Kate Loxton wedi ymuno â nhw, gan gynnal Doethuriaeth mewn 

hunan-niweidio. 

Lledaenu 

Mae ein rhaglen lledaenu ac ymgysylltu wedi 

cynnwys dros 20 o gyflwyniadau mewn 

cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol 

o Abertawe i Ferlin. Mewn cyfnodolion sy’n 

cael eu hadolygu gan gyfoedion, cyhoeddwyd 

papurau ar yr astudiaethau TIER a RAPID, ar 

agweddau parafeddygon am hunan-

niweidio, ar epidemioleg gwenwyno nad 

yw’n lladd, a phapur mawr ar ganfyddiadau’r 

astudiaeth SAFER2, sydd wedi bod yn sail i 

adolygiad diweddar o ganllawiau clinigol ar 

ofal pobl sy’n syrthio (hefyd gweler 

Achosion Effaith).   
Canlyniadau treial SAFER2 a gyhoeddwyd yn 2017 

http://www.primecentre.wales/tier.php
http://www.primecentre.wales/rapid.php
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Yn y pecyn gwaith hwn ein nod yw ymchwilio i amlder a baich niwed a sut i’w atal, a 

datblygu a phrofi ymyrriadau a’u rhoi ar waith i wella diogelwch cleifion mewn meysydd â 

blaenoriaeth. 

Epidemioleg diogelwch cleifion 

Mae achos o ddiogelwch cleifion yn digwydd bob 26 eiliad yn y GIG. Ac eto, er gwaethaf 

gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn adrodd beth ddigwyddodd a pham i gronfa ddata 

genedlaethol, prin y bydd adroddiadau’n cael eu darllen ac mae dysgu am ffyrdd o wneud 

gofal yn fwy diogel yn cael ei esgeuluso. 

Arloesi addysgol 

Cafodd ein hadroddiad Ymchwil Cyflawni a 

Gwasanaethau Iechyd NIHR (sydd i’w weld gyferbyn, 

‘PISA’) o’r dadansoddiad mwyaf o adroddiadau 

achosion diogelwch cleifion mewn gofal sylfaenol 

ledled y byd ei gyhoeddi ym mis Medi 2016. Drwy 

bartneru â’r Coleg Brenhinol Ymarferwyr 

Cyffredinol (Gwobr Spotlight 2016-17), datblygwyd 

modiwlau e-ddysgu, canllaw sut i neud a thri 

digwyddiad lledaenu yng Nghymru a Lloegr i gefnogi 

timau ymarfer cyffredinol i ddysgu o achosion 

diogelwch cleifion a chynllunio prosiectau i wella 

ansawdd a diogelwch gofal i gleifion yn y dyfodol.  

Dr Andrew Carson-Stevens (Arweinydd WP)

Cydymaith Ymchwil Clinigol, Prifysgol Caerdydd

Dr Huw Williams

Cydymaith Ymchwil Clinigol, Prifysgol Caerdydd

Dr Alison Cooper

Cydymaith Ymchwil Clinigol, Prifysgol Caerdydd



21 

 

Mae Andrew Carson-Stevens wedi cefnogi’r datblygiad, ac wedi cyd-addysgu’r cwrs “Dulliau 

Epidemioleg ar gyfer Ansawdd a Diogelwch” yn Harvard T.H. Chan School of Public 

Health. Mae’r cwricwlwm yn cynnwys yr ymagwedd dulliau cymysg PISA fel astudiaeth achos 

i archwilio i wella ansawdd ac ymchwil mewn diogelwch cleifion. Mae adnoddau addysgol 

pellach o ddadansoddiad PISA o’r System Adrodd a Dysgu Cenedlaethol (NRLS) yn cynnwys 

cyfres o ffilmiau byr sydd ar gael i'r cyhoedd a gyhoeddwyd mewn cydweithrediad â’r Fforwm 

Rhyngwladol ar Ansawdd a Diogelwch mewn Gofal Iechyd. 

Dylanwad polisi rhyngwladol 

Mae Andrew Carson-

Stevens yn gydawdur ar 

fonograff yng Nghyfres 

Dechnegol Sefydliad 

Iechyd y Byd ar Ofal 

Sylfaenol Mwy Diogel, ac 

roedd yn ymgynghorydd 

arbenigol yn natblygiad 

“Canllawiau Gweithredu 

WHO ar gyfer sefydlu 

systemau adrodd a dysgu am 

achosion diogelwch cleifion” 

(i’w lansio yng Ngwanwyn 

2017). Ym mis Chwefror 2017, ymunodd Dr Sabiha Denizeri a grŵp PISA ar secondiad 6 mis o 

Dwrci (wedi’i ariannu gan British Council Newton Travel). Bydd Sabiha yn cyfieithu’r system 

dosbarth PISA i Dyrceg er mwyn ei defnyddio mewn diogelwch cleifion gofal sylfaenol 

Twrcaidd. 

Ymyrriadau i wella diogelwch: Gwella gwasanaethau y tu allan i oriau ar gyfer cleifion 

terfynol 

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ymchwil Gofal Terfynol Marie Curie RCGP i Huw Williams, a’i nod 

yw nodi a chefnogi arweinydd ar gyfer y dyfodol sy’n dod â gofal terfynol a diwedd oes i flaen 

y gad mewn ymchwil gofal sylfaenol. Mae cydweithwyr yn cynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol 

Aneurin Bevan, Sir Liam Donaldson (llysgennad Diogelwch Cleifion Sefydliad Iechyd y Byd) 

a’r Athro Joyce Kenkre ym Mhrifysgol De Cymru. Bydd Huw Williams yn dadansoddi 

adroddiadau achosion diogelwch cleifion a ysgrifennwyd gan weithwyr proffesiynol gofal 

iechyd sy’n darparu gofal i gleifion ar ddiwedd eu bywyd, neu’n agos at ddiwedd eu bywyd, 

sydd wedi amlygu meysydd i’w gwella mewn gwasanaethau y tu allan i oriau. Bydd yn datblygu 

mentrau a fydd yn arwain at reoli symptomau’n fwy amserol ac effeithiol ar gyfer cleifion ar 

ddiwedd eu bywyd, ac yn rhoi’r mentrau hyn ar waith, gan roi mynediad gwell i’r cleifion at 

wasanaethau y tu allan i oriau, a chynyddu ymwybyddiaeth o ddewisiadau cleifion a nodau 

triniaeth ymhlith darparwyr y tu allan i oriau.   

Dr Alison Cooper yn rhannu dysgu ar wella diogelwch gofal ar gyfer yr 
henoed mewn gofal sylfaenol 

Dr Alison Cooper yn rhannu dysgu ar wella diogelwch gofal ar gyfer yr 
henoed mewn gofal sylfaenol 

https://youtu.be/8IlL0dZUKI8
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Mae’r pecyn gwaith hwn yn cyflawni ymchwil o ansawdd uchel ym maes iechyd y geg a gofal 

deintyddol sylfaenol. Y prif feysydd o ddiddordeb yw (i) gwella iechyd y geg a thechnolegau 

deintyddol ataliol; (ii) y defnydd o wrthfiotigion mewn gofal deintyddol sylfaenol; (iii) gofal 

iechyd darbodus mewn deintyddiaeth. 

Gwella iechyd y geg a thechnolegau deintyddol ataliol 

Gan weithio gyda chydweithwyr yn Dundee, Sheffield, Leeds ac Efrog, rydym wedi sicrhau 

grant a ariennir gan Raglen Asesu Technoleg Iechyd NIHR i gynnal treial clinigol gyda’r teitl 

“Effeithiolrwydd clinigol a chost rhaglen newid ymddygiad Gwasanaeth Negeseuon Byr i wella 

iechyd y geg mewn pobl ifanc difreintiedig”. Mae’r grant werth £1.9M a bydd £107K yn cael ei 

rannu rhwng Prifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Bydd cangen 

Gymraeg yr astudiaeth dan arweiniad Ivor Chestnutt. 

Mae “Seal or Varnish Trial” a ariannwyd gan Raglen Asesu Technoleg Iechyd NIGHR wedi’i 

gwblhau ac mae’r canlyniadau wedi’u cyflwyno yn y Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Deintyddiaeth 

Bediatrig, Y Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Astudio Deintyddiaeth Gymunedol, ac yn y misoedd 

sydd i ddod byddant yn cael eu cyflwyno yn y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Economeg 

Fferylliaeth a Chanlyniadau Ymchwil ac yn y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil 

Deintyddol yn San Francisco. 

Mae’r canfyddiad nad yw effaith atal pydredd farnais 

fflworid lawer yn wahanol i’r hynny a gafwyd gan selwyr 

hollt mewn rhaglen iechyd y geg cymunedol yn arwain 

at oblygiadau sylweddol o ran cyflenwi cynlluniau o’r 

fath mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol ac 

economaidd. O ganlyniad i’r treial Seal or Varnish, mae 

Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cylchlythyr i’r 

Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol yn ddiweddar, yn 

Yr Athro Ivor Chestnutt (Arweinydd WP)

Athro ac Ymgynghorydd Anrhydeddus mewn Iechyd 
Deintyddol Cyhoeddus, Prifysgol Caerdydd

Dr Anwen Cope,
Hyfforddai Arbenigedd, Iechyd Deintyddol Cyhoeddus, 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
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awgrymu fod adnoddau sydd wedi cael eu neilltuo i raglenni selio holltau yn cael eu hail-

fuddsoddi mewn fformatau rhaglenni amgen (gweler hefyd Achosion Effaith).   

 

Clinig deintyddol symudol 'Cynllun Gwên’ 

Mae’r rhaglen gwella iechyd y geg cenedlaethol Cynllun Gwên wedi’i gysylltu’n agos â gwaith 

y grŵp hwn, ac mae’r gwerthusiad a gynhaliwyd wedi’i gynnwys yn fforwm y Sefydliad 

Rhagoriaeth Iechyd a Gofal Cenedlaethol (NICE) yn 2016. 

Y defnydd o wrthfiotigion mewn gofal deintyddol sylfaenol 

Mae deintyddion yn gyfrifol am tua 8% o’r holl wrthfiotigion a ragnodir mewn gofal sylfaenol yn 

y DU. Mae gwaith blaenorol yn y thema hon wedi disgrifio’r defnydd 

o wrthfiotigion therapiwtig gan ddeintyddion sy’n gweithio mewn 

gofal sylfaenol yn y DU; asesu i ba raddau mae rhagnodi therapiwtig 

yn cydymffurfio â chanllawiau clinigol; a disgrifio ffactorau sy’n 

gysylltiedig â rhagnodi gwrthfiotig lle nad oes haint yn lledaenu neu 

ymglymiad systematig (defnydd amhriodol). 

Mae gwaith cyfredol yn canolbwyntio ar brofiadau cleifion wrth 

ymgynghori â Meddyg Teulu (meddygol) am broblem ddeintyddol 

a bydd hyn yn y pen draw yn sail i ymyriad i gyfeirio cleifion sy’n 

profi problemau deintyddol at ofal deintyddol priodol. 

Gofal Iechyd Darbodus 
Mae gwaith gan y grŵp ar gymysgedd sgiliau mewn deintyddiaeth 

yn parhau. Mae astudiaeth sy’n edrych ar botensial therapyddion 

deintyddol i wella cyflawni gwasanaeth mewn gofal deintyddol 

sylfaenol yn parhau.   

Plentyn yn derbyn triniaeth 
ddeintyddol mewn clinig 

deintyddol symudol 

http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/news/42087
http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/news/42087
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4. PRIF GYFLAWNIADAU 

Gofal cymdeithasol 

Rydym yn cydnabod yn llawn bwysigrwydd y maes hwn o ymchwil, gyda chyd-ddibyniaeth 

sectorau gofal sylfaenol, gofal heb ei drefnu a gofal cymdeithasol am gapasiti, darpariaeth 

gwasanaeth ac ansawdd. Fe wnaethom ymgymryd ag ymarfer consensws cynhwysfawr yn 

ystod ein blwyddyn gyntaf, gan gynnwys amrywiaeth eang o randdeiliaid megis darparwyr 

gofal cymdeithasol a Chyfarwyddwr yr Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol bryd hynny, i 

ddatblygu Strategaeth Ymchwil Gofal Cymdeithasol ar gyfer Canolfan PRIME Cymru. 

Nododd yr ymarfer consensws hwn ein hegwyddor strategol ymchwil gofal iechyd cyffredinol, 

‘i sicrhau fod y gwaith ymchwil rydyn ni’n ei wneud yn ‘addas i’r diben’ ym marn y cyhoedd, 

cleifion, gofalwyr yn ogystal â’r rhanddeiliaid proffesiynol’. 

Yn dilyn y cyfarfod blaenoriaethau ymchwil Consensws Gofal Cymdeithasol a gynhaliwyd ym mis 

Hydref 2015, cynhaliwyd rowndiau pellach o ymgynghori ar gyfer blaenoriaethau themâu ymchwil 

a nodwyd. Mae Dr Carolyn Wallace a chydweithwyr wedi arwain ar ddatblygiad strategaeth i roi 

gwaith ymchwil a datblygu yn y meysydd dan sylw ar waith ar gyfer datblygu sylfaen tystiolaeth 

ar gyfer arfer gofal cymdeithasol mewn gofal sylfaenol a gofal brys yng Nghymru: 

• Ymwybyddiaeth ymchwil, ymgysylltu ac adeiladu capasiti 

• Gofal tymor hir 

• Integreiddiad 

• Deddfau, polisïau a’u heffaith 

• Lles 

• Comisiynu, trefnu a’r gweithlu 

• Gwydnwch 

• Meddyginiaethau 

• Asesiad a chanlyniadau 

• Camdrin 

Mae gwaith wedi dechrau yn y themâu ymchwil a nodwyd yn yr ymarfer consensws gofal 

cymdeithasol. Er enghraifft yn ‘adeiladu capasiti ymchwil’ mae gan y maes hwn dair Doethuriaeth 

a dwy ysgoloriaeth ymchwil Mhres wedi’u hariannu’n allanol. Yn y thema Gwydnwch, mae’r 

FRAIT (Teclyn ac Offeryn Asesu Gwydnwch Teuluol) wedi’i ddatblygu mewn partneriaeth â 

Phrifysgol De Cymru, Bwrdd Iechyd Hywel Dda a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bro Morgannwg ac 

Abertawe a bydd yn cael ei ddefnyddio ledled Cymru gan ymwelwyr iechyd i wella canlyniadau 

datblygiad plant fel rhan o Raglen Llywodraeth Cymru, Plant Iach Cymru. Yn ogystal â hynny, 

mae Joyce Kenkre wedi bod yn gweithio gyda Homestart UK ar wirfoddoli yn yr Alban ac yn 

Llundain; a gyda ‘Our Place’ ar gyfer mamau ifanc. Mae hwn yn grŵp sy’n cael ei arwain gan 

anghenion lle maen nhw’n cael siaradwyr gwadd yn rhoi gwybodaeth a sgiliau newydd iddynt ond 

hefyd yn datblygu eu sgiliau fel rhieni er mwyn mwynhau amser gyda’u plant. Deilliodd y grŵp 

http://www.primecentre.wales/social-care-consensus-meeting.php
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hwn o fenter ymglymiad y cyhoedd a chleifion a ddatblygodd Kenkre ar gyfer gwerthusiad wedi’i 

ariannu’r Adran Iechyd o’r rhaglen Partneriaeth Nyrs Teuluol. 

 Deilliodd y grŵp hwn o fenter ymglymiad y 

cyhoedd a chleifion a ddatblygodd Kenkre ar 

gyfer gwerthusiad wedi’i ariannu’r Adran Iechyd 

o raglen Partneriaeth Nyrs Teuluol. Mae hwn 

wedi cael ei gyflwyno yn y Senedd fel enghraifft 

o ddatblygu cyfalaf cymdeithasol yn y gymuned. 

Mae ein thema ‘cam-drin’ yn cynnwys gwaith ar 

gam-drin yn y cartref, gwasanaethau sy’n cael eu 

harwain gan angen ar gyfer dioddefwyr 

gwrywaidd, plant a phobl ifanc. 

Mae gwaith eleni hefyd wedi canolbwyntio ar 

ymgysylltu gyda Llywodraeth Cymru, canolfannau, unedau a grwpiau eraill i atgyfnerthu 

cysylltiadau a gweithio cydlynol mewn ymchwil gofal cymdeithasol a moeseg gofal cymdeithasol. 

Er enghraifft, fe hwylusodd Joyce Kenkre y Gweithdy Ymchwil Gofal Cymdeithasol ar gyfer 

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru: ‘Rhwystrau a Heriau i gynnydd - Cyfleoedd/Datrysiadau Posibl’ a 

gynhaliwyd ar 1 Gorffennaf 2016. Roedd y canlyniad yn dangos materion eang oedd angen sylw er 

mwyn galluogi datblygu ymchwil gofal cymdeithasol yng Nghymru gan gynnwys: codi proffil 

ymchwil, defnyddio iaith gyffredin, llywodraethu, hyfforddiant, ymgysylltu, ymglymiad 

amrywiaeth o sefydliadau sector a defnyddiwyd a gwella’r wybodaeth/ymwybyddiaeth o gyllid ar 

gyfer ymchwil. 

Mae Joyce Kenkre a Carolyn Wallace wedi darparu cefnogaeth datblygu prosiect i ddarpar fyfyrwyr 

Doethuriaeth gofal cymdeithasol ym Mhrifysgol De Cymru ar gyfer ceisiadau am arian 

ysgoloriaethau ymchwil, yn ogystal â darparu goruchwyliaeth ar nifer o Ddoethuriaethau gofal 

cymdeithasol gweithredol, gan gynnwys: 

❖ Paul Brownbill: ‘Gofalu am bobl â dementia mewn Ysbytai Cymunedol: Astudiaeth 

ethnograffig hydredol o brosesau gwneud penderfyniadau dyddiol gweithwyr gofal iechyd’ 

(Ysgoloriaeth Ymchwil Doethuriaeth Ymchwil Gofal Iechyd Cymru). Cyhoeddwyd y 

canlyniadau cychwynnol yn Journal of Aging and Society yn ddiweddar. 

❖ Sarah Wallace: ‘Ymchwil i anghenion dynion sy’n profi cam-drin yn y cartref a darpariaeth 

gwasanaeth presennol (Cymru)’ (Ysgoloriaeth Ymchwil Doethuriaeth Ymchwil Gofal 

Cymdeithasol Academaidd Cymru Gyfan) 

❖ Edward Oloidi: ‘Ymchwiliad i sut y gallai dirnadaeth o farn gyhoeddus am berthnasoedd 

personol a rhywiol oedolion gydag anableddau deallusol ddylanwadu ar agweddau, 

credoau ac ymddygiad gweithwyr gofal iechyd (Cymru)’ (Ysgoloriaeth Ymchwil 

Doethuriaeth Ymchwil Gofal Cymdeithasol Academaidd Cymru Gyfan). 

Bydd y camau nesaf yn cynnwys nodi arweinwyr a/neu gyd-weithwyr i symud datblygiad y 

syniadau ymchwil a’r ceisiadau ariannu ymlaen ar gyfer y meysydd â blaenoriaeth. 

  

https://www.thersa.org/events/fellowship-events/2016/92/rsa-wales-a-new-social-capital-agenda
http://ijj.cgpublisher.com/product/pub.212/prod.188
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Astudiaethau ymchwil gofal cymdeithasol 
Mae’r astudiaeth ymchwil ‘Ymchwil i anghenion dynion sy’n profi cam-drin yn y cartref a 

darpariaeth gwasanaeth presennol (Cymru)’ wedi gweithio gyda Phrosiect Dyn Cymru 

Ddiogelach, gwasanaethau cam-drin yn y cartref ar draws pob rhanbarth o Gymru ac wedi cael 

ymglymiad defnyddwyr gwasanaeth drwy gefnogiaeth Involving People. Yn ogystal â hynny, 

sicrhawyd cefnogaeth i’r ymchwil gan Weinidog Llywodraeth Cymru Mr. Leighton Andrews, Tîm 

Trais yn Erbyn Merched Llywodraeth Cymru, y pedwar Comisiynydd Heddlu a Trosedd a 

Women’s Aid Cymru. 

Mae’r astudiaeth yn bwysig; mae’n cyfrannu sylfaen wybodaeth 

gyfyngedig o ddealltwriaeth am gam-drin dynion yn y cartref a’u 

hanghenion. Mae’r astudiaeth hon wedi nodi fod diffyg 

cydnabyddiaeth i ddynion sy’n profi camdrin yn y cartref, ac mae 

hynny’n effeithio eu gallu i dderbyn a chydnabod eu 

hannhegwch, gan achosi oedi cyn ceisio cymorth, hwyhau’r 

camdrin ac atal ail-adeiladu. Ar gyfer darpariaeth gwasanaeth, 

mae diffyg cydnabyddiaeth o’r broblem yn cynnal cylch parhaus 

o nifer isel o ddynion sy’n ceisio cymorth, angen heb ei 

gyfiawnhau a darpariaeth gyfyngedig. Oherwydd hyn, nid yw 

anghenion dynion sy’n profi camdrin yn y cartref yn cael eu bodloni. Yn fwy na hynny, mae 

gweithdrefnau casglu data anghyson yn rhwystro’r gallu i gael darlun cywir o annhegwch dynion 

ac anghenion cefnogi ar draws Cymru. 

Bydd allbynnau o’r astudiaeth yn cynnwys adroddiadau i gyllidwyr, cyfranogwyr (dynion wedi’u 

cael eu camdrin a gwasanaethau camdrin yn y cartref). Mae map gwasanaeth rhyngweithiol 

unigryw wedi cael ei ddatblygu gan ddefnyddio data o’r astudiaeth. Mae’r map yn cynnig datrysiad 

i’r bwlch presennol a welir oherwydd diffyg pwynt mynediad canolog ar gyfer gwasanaethau 

camdrin domestig sy’n cefnogi dynion. 

Prosiect 3C yn Llyfrgell Beddau 
“Clwb 3C (Cwmni, Sgwrs a Chreadigrwydd)”. Rhoddwyd 

cefnogaeth gan Joyce Kenkre i Mair Williams (arweinydd) a’r 

tîm wrth wneud cais am gyllid i brosiect peilot 12 wythnos 

gan Gronfa Capasiti Cymunedol Gweithredu Gwirfoddol 

Merthyr Tudful. Ymgynghorwyd â thrigolion hŷn yn yr ardal 

leol a phenderfynwyd fod angen penodol i ddatblygu 

rhwydwaith cefnogi o gyfoedion/gweithwyr proffesiynol i 

helpu i annog cyfeillgarwch yn y grŵp a thu allan i’r grŵp, 

rhoi hyder i bobl hŷn wrth gyfarfod pobl newydd, eu grymuso 

i ddysgu am wasanaethau y gallan nhw fanteisio arnynt, ail-

ddeffro eu diddordeb mewn pynciau/hobïau newydd a gwella eu hansawdd bywyd. Mae’r grŵp 

yn dal i fynd wedi’i gefnogi gan gyfraniad gan y cyngor lleol a nawr gan y tîm rygbi lleol. Mae grŵp 

arall i’r rhai dros 5o mlwydd oed wedi’i sefydlu yn Rhydyfelin, ac mae’n cael ei gefnogi’n ariannol 

gan Tai Newydd.  

Clwb 13C ar gyfer Trigolion Hŷn 

https://t.co/G1RhPRvJ00
https://t.co/G1RhPRvJ00
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Gofal Cymdeithasol – Adeiladu cysylltiadau a chydweithrediadau 

Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol 

Mae Canolfan PRIME Cymru wedi bod yn weithredol wrth sefydlu cysylltiadau gydag Ysgol 

Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru a sefydlwyd yn ddiweddar. Gofal Cymdeithasol Cymru, 

Canolfan Ymchwil Canser Cymru ac Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae trafodaethau wedi 

cynnwys diffinio ymchwil gofal cymdeithasol, seilwaith ymchwil gofal cymdeithasol gan 

gynnwys hyfforddiant a phrosesau cymeradwyo moesegol. 

Bu i Denitza Williams gymryd rhan yn nigwyddiad cydweithredu Dulliau Naratif a Deialog o 

ddysgu ag ansawdd a gwella ym mis Ionawr 2017 oedd wedi’i drefnu gan Ysgol Ymchwil Gofal 

Cymdeithasol Cymru. Nodwyd cyfleoedd ar gyfer cydweithredu ymhellach/datblygu syniadau 

ymchwil, gyda ffocws penodol ar ddefnyddio dulliau naratif mewn ymchwil. 

Canolfan Ymchwil a Datblygiad Gofal Cymdeithasol Plant (CASCADE) 

Mae ymchwilwyr PRIME wedi sefydlu cysylltiadau gyda Chanolfan Ymchwil a Datblygiad 

Gofal Cymdeithasol Plant (CASCADE) sydd wedi’i leoli ym Mhrifysgol Caerdydd fel rhan o’r 

‘Prosiect Lles ac Iechyd mewn Ysgolion (WHISP)’ dan arweiniad Dr Nina Gobat. Nod 

CASCADE yw gwella lles a diogelwch plant a’u teuluol ac mae’n ymwneud â phob agwedd ar 

ymatebion cymunedol i angen cymdeithasol mewn plant a theuluoedd. 

Y Ganolfan ar gyfer Datblygu a Gwerthuso Ymyrriadau Cymhleth er mwyn Gwella Iechyd 

Cyhoeddus (DECIPHer) 

Rydym wedi adeiladu ar feysydd cydweithredol presennol o gryfder gyda chydweithwyr yn 

DECIPHer fel rhan o’r gwaith gyda phrosiectau cyfredol gan gynnwys y prosiect GMI_ALC 

sydd wedi’i ariannu gan MRC sy’n ceisio datblygu rhaglen hyfforddi athrawon ar gyfer 

‘Cyfweld Grŵp Ysgogol er mwyn atal camdrin alcohol mewn ysgolion uwchradd, yn ogystal 

â’r Prosiect Lles ac Iechyd mewn Ysgolion’ (WHISP) a ‘Llenyddiaeth ymchwil ar gyfer 

Bagloriaeth Cymru: astudiaeth cwmpasol’. Mae DECIPHer yn dwyn arbenigwyr blaenllaw 

ynghyd o amrywiaeth o ddisgyblaethau i fynd i’r afael â materion iechyd y cyhoedd fel deiet a 

maeth; gweithgarwch corfforol; a thybaco, alcohol a chyffuriau, gyda ffocws penodol ar 

ddatblygu a gwerthuso ymyrriadau aml-lefel a fydd yn effeithio ar iechyd a lles plant a phobl 

ifanc. 

Grŵp Cytras Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Mae’r Grŵp Cytras Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol sydd wedi lleoli ym Mhrifysgol De 

Cymru yn grŵp trawsddisgyblaethol, aml-broffesiynol, methodolegol unigryw sy’n ymchwilio i 

faterion iechyd a gofal cymunedol yng Nghymru, y DU a thu hwnt. Joyce Kenkre sy’n arwain y 

grŵp gyda chefnogaeth David Pontin, Keith Weeks, Carolyn Wallace a Mark Williams. Mae gan y 

grŵp bersonél sy’n chwarae rhan mewn amrywiaeth o feysydd testun, gan gynnwys diogelwch 

cleifion; gweithio gyda’r diwydiant; gwerthuso gwasanaethau; datblygu cyfalaf cymdeithasol; a 

datblygu a chynllunio’r gweithlu. 

http://www.primecentre.wales/gmi-alc.php
http://www.primecentre.wales/whisp.php
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Grŵp rhieni ifanc ‘Our Place’ 

Yn ogystal â gwaithio gyda grwpiau ymchwil 

gofal cymdeithasol eraill, mae PRIME hefyd 

wedi chwarae rhan mewn adeiladu capasiti, a 

rhoi cyngor a chefnogaeth i ddatblygu grwpiau 

cymunedol a chyfalaf cymdeithasol. Sefydlwyd 

y grŵp mamau ifanc o’r enw ‘Our Place’ yn 

wreiddiol ym Mhontypridd ar gyfer mamau 

ifanc oedd yn ddi-hyder ac yn profi unigrwydd, 

wedi’i ffurfio gan YMCA, Prifysgol De Cymru, 

ac Artis, ac yn cael ei gefnogi gan Joyce Kenkre. 

Rhoddodd Joyce Kenkre gyngor i arweinydd y 

grŵp, Mair Williams, sydd hefyd yn cydlynu’r Prosiect 3C, ac sydd bellach wedi sefydlu cwmni 

buddion cymunedol Jigsaw CIC, sy’n golygu fod y grŵp nawr yn gallu gwneud cais uniongyrchol 

am gronfeydd elusennol a chronfeydd cyhoeddus eraill. 

Mae aelodau o’r grŵp wedi darparu mewnbwn fel partneriaid lleyg ar sawl prosiect ymchwil 

a gynhaliwyd gan Ganolfan PRIME Cymru. Mae’r rhain yn cynnwys astudiaethau ar: ofal iechyd 

darbodus, ymwrthedd i gyffuriau a rheoli heintiau resbiradol mewn plant; a defnyddio data sy’n 

cael ei gasglu fel mater o drefn ar draws iechyd, gofal cymdeithasol ac addysgu er mwyn olrhain 

teuluoedd yn y tymor hir sydd wedi cymryd rhan mewn hap-dreial wedi’i reoli. 

Nid yn unig y bu i’r rhyngweithiadau hyn ddarparu mewnbwn gwerthfawr i ymchwilwyr PRIME 

ar gamau cyntaf y prosiect, ond cawsom hefyd ein hannog i glywed pa mor fuddiol oedd y profiad 

i rieni ifanc. Mynegodd y rhieni’r gwahaniaeth a wnaeth bod yn rhan o’r grŵp i’w perthynas gyda’u 

plant, a sut roedden nhw’n teimlo’n awdurdodedig drwy ddysgu sut i goginio prydau iach a 

datblygu sgiliau clustnodi ar gyfer y cartref. 

Drwy drafod â’r prif ymchwilwyr r gyfer grŵp rhieni ifanc “Our Place”, mae’r Athro Steve Smith 

wedi bod yn rhan o ddatblygu fframwaith damcaniaethol ar gyfer deall sut mae ‘arferion gorau’ ar 

gyfer rhaglenni gofal cymdeithasol a datblygu cymunedol yn cael eu hyrwyddo. 

Sefydlwyd y grŵp hwn yn wreiddiol o 2014-2015 ac mae prosiect ymchwil wedi’i ariannu nawr yn 

gwerthuso ei waith gan ganolbwyntio ar sut mae wedi (a) gwella perthnasoedd rhieni/plant; (b) 

arfogi rhieni ifanc gyda’r gallu i wneud dewisiadau bywyd gwell; a (c) atgyfnerthu teimladau o 

gredu yn eu hunain a hunanhyder ei aelodau. 
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Comisiwn Tegwch Cynghorau Dinas Casnewydd  

Mae PRIME wedi ymgysylltu gyda Chomisiwn 

Tegwch Cynghorau Dinas Casnewydd (NFC), 

gyda’r Athro Steve Smith sy’n Cadeirio’r Comisiwn 

a Dr Gideon Calder, y ddau yn cymryd rhan 

weithredol iawn mewn nifer o brosiectau wedi’u 

dylunio i fanteisio i’r eithaf ar effaith mewn 

datblygiad polisi mewn gofal cymdeithasol a 

gwasanaethau cyhoeddus eraill ar draws Dinas Casnewydd (Gwent). 

• Ymgynghori: Mae’r NFC wedi gwneud cyfraniadau sylweddol i’r broses ymgynghori ar 

gyfer Cynllun Ariannol Tymor Canolig a Chyllideb 17-18, a gofyniad Dinas Casnewydd o 

ran y Proffil Llesiant Cymunedol o’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 

2015. 

• Hyfforddiant: Mae’r NFC hefyd wedi dyfeisio pecyn hyfforddi (dan arweiniad yr Athro 

Smith) ar gyfer llunwyr polisi a gweision sifil ar sut i feddwl yn feirniadol am werth 

cymdeithasol ‘tegwch’ mewn perthynas â gofal cymdeithasol a gwasanaethau cyhoeddus 

eraill. 

• Datblygu teclynnau asesu: Mae’r NFC hefyd wedi dyfeisio teclyn asesu er mwyn asesu 

effaith datblygu polisi ar y ddealltwriaeth o degwch, sydd wedi’i ymgorffori mewn asesiad 

integredig seng a ddyluniwyd i rhoi gwybodaeth gytbwys i gefnogi gwneud 

penderfyniadau ac i hyrwyddo ffyrdd gwell o weithio yn unol â chydraddoldebau (Deddf 

Cydraddoldeb 2010), hyrwyddo’r iaith Gymraeg (Mesur Iaith Gymraeg 2011), datblygiad 

cynaliadwy (Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015), a’r pedwar paramedr trafod am 

degwch a nodwyd gan Gomisiwn Tegwch Casnewydd (Adroddiad Llawn NFC i Gyngor 

Dinas Casnewydd yn 2013). 

Grŵp Cydraddoldeb De Cymru 

Mae Dr Gideon Calder ar hyn o bryd yn cymryd rhan mewn gwaith ar gydraddoldeb a 

chludiant yn Abertawe drwy Grŵp Cydraddoldeb De Cymru (y mae’n gynllunydd ar ei gyfer), 

ac mae’n gweithio ar adroddiad ar anghydraddoldeb a Brexit i’w drafod ym mhrif 

gynadleddau’r pleidiau yn ystod 2017, gan ddechrau gyda chynhadledd Llafur Cymru yn 

Llandudno ar 25 Mawrth. 
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GOFAL CYMDEITHASOL - DIGWYDDIADAU 

Gweithdy gosod blaenoriaethau ymchwil mewn cartrefi gofal, Gorffennaf 2016  

Bu i Ganolfan Ymchwil Treial a Chanolfan 

PRIME Cymru drefnu Gweithdy Datblygu 

Ymchwil ym mis Gorffennaf 2016 gyda’r 

nod o ddatblygu cynigion i fynd i’r afael â 

chwestiynau sydd wedi’u nodi fel 

blaenoriaethau ar gyfer ymchwil mewn 

cartrefi gofal mewn astudiaeth dan 

arweiniad Victoria Shepherd. 

Fe wnaeth y gweithdy ddwyn pobl ynghyd 

gydag amrywiaeth o gefndiroedd, 

arbenigeddau, sgiliau a phrofiadau o 

feysydd iechyd a gofal cymdeithasol. Roedd 

hyn er mwyn adlewyrchu fod y gofal sy’n 

cael ei 

ddarparu mewn cartrefi gofal yn unigryw gan ei fod yn 

cwmpasu amrywiaeth o gyflyrau iechyd, yn ogystal â 

nodweddion sy’n ymwneud â heneiddio, fel bregusrwydd a 

diffyg deallusol, ac mae’n ymgorffori gofal cymdeithasol yn 

ogystal â gofal iechyd. Gallai’r rhai hynny oedd yn mynychu 

naill ai ‘gyflwyno’ eu syniadau ar gyfer cynnig ymchwil, neu 

ymuno ag ymchwilwyr â diddordebau tebyg i ddatblygu 

cynigion. 

 Mynychodd tua 50 o bobl, gan gynnwys cynrychiolwyr o 

bedwar bwrdd iechyd, amrywiaeth o Ysgolion a 

Chanolfannau ar draws pedwar prifysgol, sefydliadau’r 

trydydd sector, rheoleiddwyr iechyd, a thîm cartref gofal. 

Roedd rhai yn 

ymchwilwyr profiadol, tra bod eraill yn fwy newydd 

i ymchwil ond oedd yn meddu ar brofiad ymarferol 

gwerthfawr yn gweithio gyda’r sector cartrefi gofal. 

Mae’r sefyllfa blaenoriaethu ymchwil yng ngwaith 

cartrefi gofal wedi cael ei gyhoeddi mewn 

cyfnodolyn mynediad agored: Sefydlu set o 

flaenoriaethau ymchwil mewn cartrefi gofal ar gyfer 

pobl hyn yn y DU: astudiaeth consensws Delphi 

wedi addasu gyda staff cartrefi gofal. Shepherd V, 

Wood F, Hood K. Age Ageing (2017) 46 (2): 284-290.  

  

Cadeiriwyd y gweithdy gan: Victoria Shepherd, Kerry Hood a 
Fiona Wood 

 

Swyddog Ymchwil PRIME, Ashra 
Khanom 

Cydymaith Ymchwil Clinigol PRIME Freya Davies gyda 
Nick Andrews, Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac 

Iechyd Cymru 

http://ageing.oxfordjournals.org/content/early/2016/11/14/ageing.afw204.full
http://ageing.oxfordjournals.org/content/early/2016/11/14/ageing.afw204.full
http://ageing.oxfordjournals.org/content/early/2016/11/14/ageing.afw204.full
http://ageing.oxfordjournals.org/content/early/2016/11/14/ageing.afw204.full
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Y Trydydd Sector 

Mae Canolfan PRIME Cymru wedi symud ymlaen wrth adeiladu cysylltiadau newydd gyda’r 

trydydd sector dros y flwyddyn ddiwethaf, gan groesawu cynrychiolwyr o’r trydydd sector i 

ddigwyddiadau a gynhaliwyd gan y Sefydliad Paul Sartori yn y gweithdy datblygu ymchwil ar 

‘Sefyllfa Blaenoriaethu Ymchwil mewn Cartrefi Gofal’, a’r Gymdeithas Rheumatoid Arthritis 

Genedlaethol yng ‘nghyfarfod rhanddeiliaid astudiaeth STAR’. 

 Mae cysylltiadau presennol wedi’u hatgyfnerthu 

gyda chynrychiolaeth barhaus o Sefydliad Prydeinig 

yr Ysgyfaint ac Age Cymru ar Bwyllgor Rheoli 

Gweithredol PRIME. Mae gan nifer o ymchwilwyr 

PRIME hefyd gysylltiadau gyda sefydliadau yn y 

trydydd sector gan gynnwys Carolyn Wallace, Is-

gadeirydd Age Cymru Gwent, a Joyce Kenkre sy’n 

ymwneud ag elusen deuluol Home Start yn dilyn 

cyd-ysgrifennu adroddiad arwyddocaol ar gyfer 

Home Start Scotland ac yn Llundain ar wirfoddoli 

a’r YMCA ym Mhontypridd. 

Mae nifer o’n hastudiaethau yn cynnwys 

cydweithredu gyda’r trydydd sector. Mae’r rhain yn 

cynnwys yr Astudiaeth Gofal Iechyd Darbodus 

(archwiliad ansoddol o farn a phrofiadau’r cyhoedd 

a chlinigwyr o Ofal Iechyd Darbodus), yr astudiaeth 

ABACUS (Ymwybyddiaeth a Chredoau am Ganser), 

ac mae’r ddau wedi elwa o gydweithredu gyda 

chynrychiolwyr Cymunedau’n Gyntaf, ac astudiaeth 

i wella ansawdd gwasanaethau gofal lliniarol y tu allan i oriau ar gyfer cleifion ar ddiwedd eu 

bywydau sy’n cynnwys Marie Curie a darparwyr hosbis yng Ngwent. 

Mae PRIME wedi parhau i ymgeisio’n llwyddiannus am gyllid ymchwil o’r trydydd sector gyda 

phrosiectau newydd yn derbyn cyllid gan Tenovus Cancer Care (i archwilio rôl atgyfeirio 

lleyg mewn diagnosis canser cynnar), Yorkshire Cancer Research )ABACus Cam 3: prosiect 

gwiriad iechyd gyda’r nod o wella diagnosis cynnar canser mewn cymunedau difreintiedig), 

Cancer Research UK (Cymrodoriaeth Ria Poole, prosiect LUSH), Cancer Research Wales 

(Rhaglen WICKED), Health Foundation (astudiaeth ar gysylltedd data ar draws 

ymddiriedolaethau ambiwlansiau ac aciwt), Falck Foundation (parafeddygon yn defnyddio 

astudiaeth analgesia cyn mynd i'r ysbyty), ac Wellcome Trust (astudiaeth ar foeseg treialon 

ambiwlans, a derbyn cyllid gan sawl gwaith o'r Gronfa Cefnogi Strategol Sefydliadol and 

multiple Institutional Strategic Support Fund awards). 

Home-Start report co-authored by Joyce Kenkre 

http://www.homestartlorn.org.uk/pdf/volunteerisminscotland.pdf
http://www.homestartlorn.org.uk/pdf/volunteerisminscotland.pdf
http://www.primecentre.wales/out-of-hours-palliative-care-services.php
http://www.primecentre.wales/out-of-hours-palliative-care-services.php
http://www.primecentre.wales/out-of-hours-palliative-care-services.php
http://www.primecentre.wales/wicked.php
http://www.primecentre.wales/phed-data.php
http://www.primecentre.wales/phed-data.php
http://www.primecentre.wales/explain.php
http://www.primecentre.wales/explain.php
http://www.primecentre.wales/neat.php
http://www.primecentre.wales/research-portfolio.php
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Age Cymru Gwent 

Mae cysylltiadau strategol wedi’u sefydlu gydag Age Cymru Gwent ac Age Cymru. Mae Dr 

Carolyn Wallace wedi bod yn ymddiriedolwr gydag Age Cymru Gwent ers 2014 ac fe’i 

penodwyd yn Gadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr ym mis Tachwedd 2016. Mae’r cyfle hwn 

wedi eu galluogi i ddatblygu dealltwriaeth o brosesau gwneud penderfyniadau strategol, 

cyflawni gwasanaeth mewn sefydliadau anllywodraethol, a sut mae sefydliadau gofal 

cymdeithasol ac iechyd yn rhyngwynebu gyda sefydliadau anllywodraethol. 

Mae Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion holl bartneriaid Age Cymru yng Nghymru yn cyfarfod 

yn chwarterol i drafod cyfleoedd a heriau partneriaeth. Mae Carolyn wedi cael ei gwahodd i 

gynghori ar werthusiad partneriaeth Age Cymru yn 2017. Mae’r camau nesaf yn cynnwys nodi 

cyfleoedd ar gyfer ymchwil a datblygu syniadau ymchwil. 

 

Carolyn Wallace (ar y pen chwith, rhes flaen) gyda grŵp Age Cymru Gwent, 2016. 
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Ymglymiad lleyg ac Ymgysylltiad Cyhoeddus 

Mae Canolfan PRIME Cymru yn cynnwys cleifion, gofalwyr ac aelodau o’r cyhoedd yn 

weithredol er mwyn cael safbwyntiau lleyg ar wasanaethau gofal sylfaenol a gofal brys i 

atgyfnerthu perthnasedd ac ansawdd ymchwil ar y testunau hyn. Rydym yn cynnwys aelodau 

lleyg ar draws y cylch ymchwil, gan adeiladu perthnasoedd felly maen nhw’n gallu cyfrannu 

at ddatblygu, cynnal a lledaenu ymchwil. 

Datblygu Ymchwil 

Mae aelodau lleyg wedi bod yn cymryd rhan mewn datblygu strategaethau ymchwil a 

chynigion ymchwil penodol. Er enghraifft, rydym yn gweithio ochr yn ochr â chleifion a 

gofalwyr mewn ymarfer blaenoriaethu ymchwil ar lid yr isgroen yn sgil Partneriaeth Gosod 

Blaenoriaethau Llid yr Isgroen fel rhan o Gynghrair James Lind. 

Fe wnaethom recriwtio cleifion, gofalwyr ac aelodau o’r cyhoedd i gymryd rhan yn ein 

digwyddiadau gosod blaenoriaethau ymchwil ar gyfer cartrefi gofal ac ymchwil gofal 

cymdeithasol. Wrth ddatblygu cynigion ar gyfer astudiaethau ymchwil a chyflwyno ceisiadau 

am gyllid grant, rydym yn sicrhau fod profiadau ac arbenigedd cleifion yn cael eu cynnwys i 

atgyfnerthu perthnasedd ac ansawdd y cais. Rydym yn ceisio cynnwys pobl yn y grŵp datblygu 

ymchwil a thrwy hynny gwneud cais fel cyd-ymgeiswyr lle bo’n bosibl. Wrth geisio gwerthuso 

modelau i bresenoldeb meddygon teulu mewn adrannau brys, nodwyd dau aelod lleyg fel cyd-

ymgeiswyr; roedden nhw’n aelodau gweithredol o’r grŵp datblygu ymchwil ac fe wnaethant 

roi mewnbwn manwl i ddyluniad yr astudiaeth yn ogystal â drafftio’r crynodeb lleyg. Nododd 

sylwadau gan adolygwyr: “Yn ogystal â hynny, gwelwyd fod y PPI wedi’i ymgorffori drwy 

gydol yr astudiaeth, gan gynnwys lledaenu, ac roedd y crynodeb Saesneg syml wedi’i 

ysgrifennu’n dda.” 

 

Mynychodd amrywiaeth o randdeiliaid gan gynnwys aelodau lleyg y gweithdy RDG Ymchwil mewn cartrefi gofal 

http://www.nottingham.ac.uk/research/groups/cebd/projects/3cellulitis/cellulitis-psp/index.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/research/groups/cebd/projects/3cellulitis/cellulitis-psp/index.aspx
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Fel rhan o’r prosiect PREPARE, rydym wedi 

datblygu arolwg i ystyried barn y cyhoedd 

mewn 8 o wledydd y Sefydliad ar gyfer 

Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd 

(OECD) am ddarpariaeth gwybodaeth a 

chaniatâd i gymryd rhan mewn ymchwil 

clinigol yn ystod achos o glefyd heintus â 

phosibilrwydd o fod yn bandemig. Fe 

wnaethom ymgysylltu aelodau o gymuned 

Grangetown drwy weithio drwy gynghorwr 

lleol ac arweinwyr cymunedol i’n helpu i 

ddylunio a phrofi’r arolwg. Fe wnaeth y 

broses hon lywio canlyniad ein teclyn casglu 

data yn sylweddol, cyflwyno safbwyntiau 

newydd i’r tîm ymchwil ac i aelodau cymunedol, ac atgyfnerthu cysylltiadau gyda’r gymuned 

leol. 

Cyflawni ymchwil 

Mae aelodau lleyg yn cymryd rhan mewn astudiaethau ar draws ein ffrydiau gwaith. Mae 

llawer o’r ymglymiad drwy grwpiau rheoli ymchwil, lle maen nhw’n aelodau cyfartal â 

phartneriaid clinigol ac academaidd eraill, sy’n cymryd penderfyniadau am roi prosiectau 

ymchwil ar waith. Rydym hefyd wedi defnyddio modelau ymglymiad eraill. Er enghraifft, mae 

Natalie Joseph-Williams wedi gyda thîm ffisiotherapi Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

i sefydlu panel PPI ar gyfer y prosiect gwerthuso llwybr Gwneud Penderfyniadau Cyffredin. 

Nodwyd ein hastudiaeth ymarferoldeb Gofal Solva gan y grŵp cymunedol oedd yn 

goruchwylio’r cynllun yn y pentref ac fe’u cynhaliwyd â phartneriaeth â nhw. 

Lledaenu ymchwil 

Mae aelodau lleyg yn dod â mewnwelediad i’r ffyrdd gorau o ymchwilio cynulleidfaoedd nad 

ydynt yn academaidd pan fyddwn yn cynllunio ac yn lledaenu ymchwil PRIME. Yn yr 

astudiaeth PREPARE, mae ein haelodau lleyg wedi cynghori ar ddatblygiad adroddiad sydd ar 

gael i'r cyhoedd i rannu canfyddiadau cychwynnol astudiaeth grŵp ffocws Ewropeaidd ar 

agweddau’r cyhoedd am gymryd rhan mewn ymchwil yn ystod epidemig/pandemig. 

Cyflwynodd Kate Brain a Grace McCutchan weithdy ar ddiagnosis cynnar canser yr ysgyfaint 

wedi’i gadeirio gan bartner ymchwil lleyg Cynhadledd Partneriaeth Canser Cymru, Kathy 

Seddon, yng Nghynhadledd Partneriaeth Canser Cymru ym mis Tachwedd 2016. Roedd y 

gweithdy’n rhoi sylw i ddiagnosis cynnar canser yr ysgyfaint, gan gynnwys rhwystrau i 

ymwybyddiaeth o symptomau a rhwystrau i sgrinio. Fe wnaeth y gweithdy hefyd gyflwyno’r 

astudiaeth LUSH (manylion ar dudalen 17 yr adroddiad). 

Kate Brain and Grace McCutchan delivered a lung cancer early diagnosis workshop chaired 

by Wales Cancer Partnership Conference lay research partner, Kathy Seddon, at the Wales  

Datblygu’r arolwg cyhoeddus PREPARE mewn 
partneriaeth â thrigolion o gymuned Grangetown, 

Caerdydd 

 

https://www.prepare-europe.eu/Portals/0/Documents/Publications/PREPARE_Public_Consultation_FINALedit.pdf
https://www.prepare-europe.eu/Portals/0/Documents/Publications/PREPARE_Public_Consultation_FINALedit.pdf
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Fel partneriaid yn ein timau ymchwil, mae aelodau lleyg yn cyd-ysgrifennu cyhoeddiadau am 

ein hymchwil. Er enghraifft, gweler Bulger et al., Astudiaethau Peilot ac Ymarferoldeb 2016, 

3:8 (astudiaeth RAPID), Lyons et al., J Epidemiol Community Health 2016 10.1136 (astudiaeth 

airAware) ac Evans et al., BMC Open 2017:7 (astudiaeth TIER). 

 Rydym yn cefnogi aelodau lleyg i fynychu 

cynadleddau perthnasol i adeiladu eu sgiliau 

ymchwil a rhannu profiad o ymglymiad mewn 

ymchwil. Fe wnaeth nifer fynychu’r digwyddiad 

NIHR at 10. Fe wnaeth wyth aelod lleyg oedd yn 

cymryd rhan mewn ymchwil gofal brys i PRIME 

fynychu’r gynhadledd Fforwm Ymchwil EMS 999, ac 

fe wnaeth un unigolyn hefyd gyd-gyflwyno 

gweithdy datblygiad ymchwil yn ystod y 

digwyddiad, gan gyfrannu profiad a chyngor am 

ymglymiad cleifion a’r cyhoedd wrth baratoi 

cynigion ymchwil. 

 

Cysylltu gydag aelodau lleyg  

Mae gennym gysylltiadau cryf gydag aelodau lleyg 

drwy nifer o grwpiau gwirfoddol a fforymau. Rydym 

yn gweithio’n agos gyda Fforwm Canser Gogledd 

Cymru er mwyn sicrhau barn a safbwyntiau 

goroeswyr a gofalwyr canser yn cael eu hintegreiddio i astudiaethau cysylltiedig â chanser a 

grantiau ymchwil. Mae gennym gysylltiadau da gyda sefydliadau ac unigolion â phrofiad o 

ofal cymdeithasol a chymunedol. Rydym hefyd yn dod â phobl leyg ynghyd yn y panel 

SUCCESS. Mae’r grŵp yn cynnwys pobl gydag amrywiaeth o brofiadau perthnasol i ofal brys 

a gofal sylfaenol, sydd â nifer o 

gysylltiadau gydag ymchwil PRIME drwy 

brosiectau sy’n cael eu datblygu ac sydd ar 

waith ar draws ein pecynnau gwaith. 

Rydym hefyd wedi cyflwyno a chyhoeddi 

er mwyn lledaenu ein profiadau o 

ymglymiad lleyg. Fe wnaeth yr aelod lleyg 

Robert Harris-Mayes a Dr Bridie Evans 

(Arweinydd PPI Prime) gyd-gyflwyno yng 

Nghynhadledd y Gymdeithasol ar gyfer 

Gofal Sylfaenol ac Academaidd De Cymru, 

gan ddisgrifio’r model lleyg ar gyfer 

ymglymiad mewn ymchwil. Fe wnaethom 

Jan Davies, aelod lleyg, yn cyflwyno gwobr yng 
Nghynhadledd Ymchwil EMS 999 2016 

Robert Harris-Mayes  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5282771/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5282771/
http://jech.bmj.com/content/70/12/1184
http://jech.bmj.com/content/70/12/1184
http://bmjopen.bmj.com/node/115087.full
https://www.nihr.ac.uk/news-and-events/support-our-campaigns/nihr-at-10/
https://www.nihr.ac.uk/news-and-events/support-our-campaigns/nihr-at-10/
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hefyd gyflwyno mewn cynadleddau a seminarau eraill gan gynnwys Symposiwm Blynyddol 

Health Services Research UK (HSRUK), Uwch Gynhadledd Economeg Iechyd Byd-eang ym 

Merlin a digwyddiadau ar gyfer diwrnod Treialon Clinigol Rhyngwladol. 

Mae aelodau lleyg hefyd yn rhan weithredol o drefniant Canolfan PRIME Cymru. Mae tri 

unigolyn yn aelod o’r Pwyllgor Rheoli Gweithredol ac mae dau arall yn aelodau o’r Bwrdd 

Ymgynghori Allanol. Cafodd aelod lleyg hefyd ei gynnwys wrth i ni drefnu ein Cyfarfod 

Blynyddol Canolfan PRIME Cymru 2016. 

Rydym hefyd wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau, gan gynnwys ac ymgysylltu oedolion a 

phobl ifanc mewn ymchwil, fel a ganlyn:  

Digwyddiad rhanddeiliaid Ysgol Gyfun Sir Fynwy, Ionawr 2017 

Mae ymchwilwyr PRIME wedi bod yn cynnwys disgyblion ysgol uwchradd yn y ‘Prosiect 

Llesiant ac Iechyd mewn Ysgolion (WHISP)’. 

 Ysgol Gyfun Sir Fynwy oedd yr 

ysgol Gymraeg gyntaf a ariennir 

gan y wladwriaeth i dderbyn y 

Marc Ansawdd Gwasanaeth 

Adferol.  Mabwysiadwyd eu dull i 

fynd i’r afael ag anghenion iechyd 

meddwl a lles disgyblion ac mae 

wedi arwain at fanteision clir, 

mesuradwy fel presenoldeb 

myfyrwyr cynyddol, a gostyngiad 

yn y nifer o waharddiadau 

myfyrwyr, atgyfeiriadau at y tîm 

troseddau ieuenctid ac 

absenoldeb staff. 

 Roedd ein gwaith ymchwil, dan arweiniad Dr Nina Gobat 

yn cynnwys gweithio gyda staff, myfyrwyr a llywodraethwyr 

yn Ysgol Gyfun Sir Fynwy i ddisgrifio eu dull mewn model 

rhesymegol. Fe wnaethom rannu ein canfyddiadau mewn 

digwyddiad rhanddeiliaid a chofnodi trafodaethau gan 

ddefnyddio cofnodion gweledol i ysgogi myfyrio ar sut mae 

pethau’n gweithio a beth sydd angen gwella yn yr ysgol. 

Cafodd myfyrwyr sy’n gwneud eu prosiect unigol ar gyfer 

Bagloriaeth Cymru hefyd feithrin mewnwelediad 

gwerthfawr i’r broses ymchwil.  

 

  

Darlunydd yn defnyddioi 'munudau gweledol’ gyda disgyblion 

Disgyblion yn cymryd rhan yn y prosiect 
Iechyd a Lles mewn Ysgolion (WHISP) 
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Cyfarfod rhanddeiliaid Astudiaeth Deuluol STAR, Ionawr 2017 

Bu i ddigwyddiad rhanddeiliaid Astudiaeth Deuluol STAR a gynhaliwyd 25 Ionawr 2017 ddwyn 

ynghyd merched gyda phone cronig a’u partneriaid/aelodau eraill o’u teuluoedd, gweithwyr 

gofal iechyd a chymdeithasol proffesiynol, ac ymchwilwyr sydd â diddordeb mewn gwella’r 

gefnogaeth ar gyfer merched gyda chyflyrau cyhyrysgerbydol cronig (e.e. poen cronig, 

fibromyalgia, arthritis llidiol, Lwpws, Fasgwlitis) ar eu taith i fod yn rhieni. 

Cynhaliwyd y digwyddiad i rannu 

canfyddiadau’r ymchwil a gwblhawyd hyd 

yma dan arweiniad Dr Rhiannon Phillips 

gyda Dr Denitza Williams a chyd-weithwyr 

yng Nghanolfan PRIME Cymru, Prifysgol 

Caerdydd, ac wedi’i ariannu gan Wobrau 

Cyllid Cefnogaeth Strategol Sefydliadol 

Wellcome Trust (Prifysgol Caerdydd).  Nod 

y prosiect blwyddyn ‘Dechrau teulu pan 

mae gennych glefyd gwynegol hunanimiwn 

(astudiaeth STAR)’ oedd edrych ar arfer 

cyfredol a chanfod y prif feysydd ar gyfer 

ymchwil pellach wrth symud ymlaen. 

Roedd yr ymchwil yn cynnwys clywed am y sialensiau mae merched gyda phoen cronig yn 

wynebu a’r gefnogaeth maen nhw ei angen wrth gynllunio teulu, yn ystod beichiogrwydd neu 

pan fo ganddynt blant ifanc, yn ogystal â chlywed gan amrywiaeth o weithwyr iechyd 

proffesiynol am y gofal a’r gefnogaeth mae merched yn ei derbyn yn ystod y cam hwn o’u 

bywydau. Gall hyn gynnwys unrhyw beth o gael cyngor ar ddefnydd o feddyginiaeth yn ystod 

beichiogrwydd a bwydo o’r fron i gael cymorth ymarferol gyda phlant ifanc. 

Roedd y cyfarfod 

rhanddeiliaid yn gyfle i ni 

adrodd yn ôl am 

ganfyddiadau’r ymchwil hyd 

yma, yn ogystal â chlywed gan 

siaradwyr gwadd sy’n 

arbenigwyr rhyngwladol yn y 

maes. 

  

Cleifion, clinigwyr, ymchwilwyr ac arweinwyr polisi yn 
mynychu cyfarfod rhanddeiliaid 

Gofynnwyd i randdeiliaid alygu’r materion pwysig iddyn nhw i’w 
hymchwilio ymhellach  
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Adeiladu capasiti ymchwil  

Doethuriaethau ar waith 

Mae cyd-ymgeiswyr PRIME yn cefnogi sawl Doethuriaeth ar draws y disgyblaethau sy’n 

rhan o’n prifysgolion sy’n cymryd rhan. Ymhlith y rhain mae chwe Meddyg Teulu (pump ym 

Mhrifysgol Caerdydd, un yn Abertawe), record i’r ddisgyblaeth ar unrhyw un amser yng 

Nghymru hyd heddiw a dau barafeddyg o Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. 

Rydym yn parhau i chwilio a chefnogi disgyblaethau eraill yn weithredol er mwyn cynnal 

Doethuriaethau hefyd, gan gynnwys drwy’r Cydweithrediad Adeiladu Capasiti Ymchwil 

(RCBC) (ar gyfer nyrsio, bydwreigiaeth a’r proffesiynau iechyd cysylltiedig) - goruchwyliwyd 

Sue Thomas, Ymgynghorydd Sector Annibynnol a Gofal Sylfaenol gan Carolyn Wallace ar 

gyfer yr astudiaeth RCBC: “Gwerthuso cyflwyniad teclyn asesu cleifion sy'n cael ei weinyddu 

gan nyrsys, sy'n mesur cymhlethdod a chraffter angen") a’r Ysgoloriaethau Sgiliau Economi 

Gwybodaeth (KESS) (yn cynnwys partneriaid allanol, gweler isod Ymgysylltiad y GIG - 

Fferylliaeth, astudiaeth Camdrin yn y cartref BRAF (MRes); Kenkre yn arwain cysylltiad 

PRIME ar y ddau gynllun). Mae’r broses o recriwtio myfyrwyr ar gyfer ein pedwar ysgoloriaeth 

ymchwil KESS II newydd eu hariannu yn mynd rhagddo, gyda phenodiad wedi’i wneud eisoes 

i’r prosiect cydweithredol gyda Tenovus, Emma Campbell, a fydd yn dechrau astudio ym mis 

Hydref 2017, dan oruchwyliaeth Julia Hiscock. Rydym hefyd yn dod â pharafeddygon i rolau 

ymchwil gweithredol ac mae gennym chwech ar hyn o bryd yn cefnogi’r astudiaethau TIER, 

RAPID, Data PHED ac ERA. 

Eleni roeddem yn hynod falch o sicrhau Ysgoloriaeth Ymchwil NIHR o fri i Victoria 

Shepherd (Nyrsio; gyda Wood a Hood, Prifysgol Caerdydd) i archwilio caniatâd ar gyfer 

ymchwil mewn grwpiau o gleifion lle mae’n bosibl nad oes gan unigolion gapasiti i roi 

caniatâd. Llwyddodd Nefyn Williams ym Mhrifysgol Bangor hefyd i sicrhau ac arwain 

ysgoloriaeth ymchwil Doethuriaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru gan werthuso 

cymysgedd sgiliau a’r datblygiadau arloesol mewn darpariaeth gofal sylfaenol ym Mhrestatyn. 

 

Prif Ymchwilwyr Newydd 

❖ Mae Rhiannon Phillips a Nina Gobat (Cymdeithion Ymchwil PRIME, Prifysgol 

Caerdydd) wedi arwain ar geisiadau llwyddiannus i Gronfa Cefnogi Strategol 

Sefydliadol Wellcome Trust (Prifysgol Caerdydd). Mae Rhiannon wedi symud ymlaen 

o hyn gyda chais grant mawr i Arthritis UK (Mawrth 2017) mewn perthynas â merched 

gydag arthritis llidiol a sialensiau beichiogrwydd / gofal plant. 

❖ Arweiniodd Rebecca-Jane Law (Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Bangor) hefyd ar gais 

grant mawr i Arthritis UK (Mawrth 2017), gyda chefnogaeth Nefyn Williams 

(arweinydd Methodoleg), Adrian Edwards a Natalie Joseph-Williams am brosiect i 

ddatblygu ymyrriad i wella gweithgarwch ar gyfer pobl gydag osteoarthritis. 

http://www.rcbcwales.org.uk/alumni/alumni-cs-d-n-m/sue-thomas/
http://www.rcbcwales.org.uk/alumni/alumni-cs-d-n-m/sue-thomas/
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❖ Mae Kathryn Hughes (Uwch Gydymaith Ymchwil Clinigol, Prifysgol Caerdydd) wedi 

dechrau’r astudiaeth LUCI ar olrhain haint y llwybr wrinol (UTI) mewn plentyndod yn 

y tymor hir, ei hastudiaeth fawr cyntaf fel arweinydd. 

❖ Mae Huw Williams (Cydymaith Ymchwil Meddygon Teulu, Prifysgol Caerdydd) wedi 

arwain cais llwyddiannus i Goleg Brenhinol Ymarferwyr Cyffredinol, gan weithio gydag 

Andrew Carson-Stevens a’r Athro Simon Nobel yng Nghanolfan Ymchwil Canser 

Cymru. 

❖ Mae Ria Poole (Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Caerdydd) wedi ennill Cymrodoriaeth 

CRUK gwerthfawr yn canolbwyntio ar reoli tybaco (gan weithio gyda Kate Brain, Fiona 

Wood ac Adrian Edwards ar Atal Canser a Gofal sy’n canolbwyntio ar y Claf). 

❖ Mae Nigel Rees (WAST) yn arwain dwy astudiaeth (TIER a RAPID) a ariennir dan y 

cynllun Ymchwil er lles y Cyhoedd a Chleifion (RfPPB) gan Ymchwil Iechyd a Gofal 

Cymru tra bod Chris Moore (WAST) yn arwain yr astudiaeth PHRASE, sydd hefyd yn 

cael ei ariannu gan RfPPB Ymchwil Iechyd a Gofal. 

❖ Arweiniodd Sarah Wallace ar gais llwyddiannus i werthuso gwasanaeth eiriolaeth 

merched yng Nghasnewydd. Mae hwn bellach yn wasanaeth newydd sy’n cynnig 

cefnogaeth i ferched sy’n ymwneud â gwaith rhyw masnachol neu ferched sydd mewn 

perygl o ecsploetiaeth rywiol a/neu ariannol. Mae’n cael ei ariannu gan Y Loteri Fawr 

a’i gynnig gan yr Elusen Cyfiawnder Cymdeithasol ar gyfer De Ddwyrain Cymru 

(SEWREC). 

 

Gwobrau 

❖ Derbyniodd Denitza Williams 

Wobr Coffa Audrey Jones ar gyfer 

Ysgoloriaeth ei Doethuriaeth ym 

mis Mawrth 2017: ‘Bwriad merched 

i hunan-sampl Papillomavirus 

Dynol: datblygu ymyrriad i gynyddu 

bwriad hunan-sampl’. Fel rhan o’r 

wobr, roedd Denitza yn siaradwr 

gwadd yng nghynhadledd 

Merched Cynulliad Cymru ym 

mis Mawrth 2017. 

❖ Mae Stephanie Smits wedi cael lle ar 

raglen Arweinwyr y Dyfodol 

mewn Ymchwil Canser (FLiCR), 

gyda’r nod o gynyddu’r capasiti mewn ymchwil sgrinio canser y coluddyn. Mae 

Stephanie wedi cael ei rhoi ar y fenter llwybr cyflym cymrodoriaeth ac wedi cael cyllid 

o £7k am hyfforddiant a datblygiad. 

Elen de Lacy a Denitza Williams yn derbyn Gwobr Goffa 
Audrey Jones 

http://www.primecentre.wales/morbidity-following-uti.php
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❖ Derbyniodd Grace McCutchan wobr ‘Llun gorau’ yn y categori ‘Gwneud effaith’ yng 

nghystadleuaeth lluniau Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, a gyflwynwyd yng 

nghynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Hydref 2016; a’r ‘Poster Gorau’ yng 

nghynhadledd Diagnosis Cynnar Cancer Research UK, Chwefror 2017. 

❖ Derbyniodd Sarah Wallace wobr am ‘Boster myfyriwr gorau’ yng nghynhadledd 

flynyddol Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS) yn 

Llandudno yn 2016. Teitl y poster oedd ‘Ymchwiliad i anghenion dynion sy’n profi 

camdrin yn y cartref a darpariaeth gwasanaeth cyfredol (Cymru)’. 

 

  

‘Gweld fy nghelloedd’ yn dal yr ymchwilydd Grace McCutchan yng Ngwyl 
Greenman gyda Tenovus Cancer Care yn eu ‘labordy fan hufen iâ’ 

http://www.adsscymru.org.uk/events-list/national-social-services-conference-2016/
http://www.adsscymru.org.uk/events-list/national-social-services-conference-2016/
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Cynllun Cydymaith Clinigol Academaidd Arfer Cyffredinol 

Yn dilyn o lwyddiant y Cynllun Cydymaith Clinigol Academaidd ym Mhrifysgol Caerdydd dan 

nawdd Llywodraeth Cymru, mae’r cynllun wedi’i roi ar waith ym Mangor ar gyfer Gogledd 

Cymru ac yn Abertawe ar gyfer De Ddwyrain Cymru. Mae’r Cynllun yn rhoi cyfle i Ymarferwyr 

Cyffredinol brwdfrydig ddatblygu sgiliau ymhellach mewn ymchwil ac addysgu, tra’n darparu 

cefnogaeth fawr ei hangen i feddygfeydd yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru 

er mwyn gwella ansawdd eu gofal o gleifion. Mae staff PRIME yn chwarae rhan weithredol yn 

y cynllun sy’n cynnig contract dwy flynedd, tymor penodol i gymdeithion lle maen nhw’n 

treulio dau ddiwrnod yr wythnos mewn cyswllt clinigol, a thri diwrnod yr wythnos yn addysgu 

ac yn ymchwilio. 

 

Cysylltu gyda rhwydweithiau rhyngwladol 

Mae Joyce Kenkre a chydweithwyr yn gweithio gyda World 

Organization of Family Doctors (WONCA) i baratoi papur 

ymchwil ar bwysigrwydd ymchwil gofal sylfaenol wedi’i 

dargedu’n benodol at Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) a fydd 

yn ddiweddariad cyfoes o ddogfennau allweddol gan 

gynnwys Datganiad Kingston a gyhoeddwyd yn 2004: 

‘Adeiladu Capasiti Ymchwil Arfer Cyffredinol/Teulu’. Mae 

Joyce Kenkre yn aelod o Fwrdd Gwyddonol EURIPA 

(Cymdeithasol Ymarferwyr Ynysig Gwledig Ewropeaidd). 

Mae cysylltiadau hefyd wedi’u sefydlu gyda’r Athro France Légaré a chydweithwyr yn Centre 

de recherche sur les soins et les services de première ligne de l'Université Laval (CERSSPL-

UL), Québec, Canada. Mae cyfarfodydd cychwynnol wedi nodi meysydd cyffredin o 

ddiddordeb ymchwil ar gyfer cydweithrediadau. 

Mae Nina Gobat, Micaela Gal, Nick Francis a chyd-weithwyr yn rhan o gonsortimwn pan-

Ewropeaidd, PREPARE, sy’n croesi ar draws sefydliadau gan gynnwys y Consortiwm Heintiau 

Resbiradol Aciwt Difrifol Rhyngwladol (ISARIC) a WHO. Mae PREPARE ar hyn o bryd yn 

datblygu cynlluniau ymateb i achosion pan-Ewropeaidd ar gyfer cyflwyno ymchwil clinigol 

mewn cydweithrediad â Public Health England a’r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli 

Clefydau (ECDC). Mae Nina Gobat a Micaela Gal wedi cael eu gwahodd i gyflwyno gweithdy 

yng nghynhadledd WONCA Ewrop (Gorffennaf 2017) ac yng nghwrs y Gymdeithas Resbiradol 

Ewropeaidd ar achosion pandemig resbiradol aciwt (Tachwedd 2017). 

Ysgrifennodd Andrew Carson-Stevens a Llysgennad Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ar gyfer 

Diogelwch Cleifion, yr Athro Syr Liam Donaldson, ganllaw ymarferol i gefnogi Ymarferwyr 

Cyffredinol a’u timau i nodi a dysgu o achosion diogelwch cleifion. Mae’r canllaw yn disgrifio’r 

amrywiaeth o achosion diogelwch cleifion sy’n digwydd mewn arfer cyffredinol; yn rhoi 

enghreifftiau o ddysgu ar lefel lleol a chenedlaethol o ddadansoddi grwpiau o achosion tebyg; 

http://www.rcgp.org.uk/-/media/Files/CIRC/Patient-Safety/Reporting-and-learning-from-patient-safety-incidents.ashx?la=en
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ac, yn amlinellu camau ar gyfer dysgu o achosion diogelwch cleifion mewn arfer cyffredinol, 

gan gynnwys prydi gynnal Dadansoddiad Digwyddiad Arwyddocaol (SEA). 

 

Trefnu cynadleddau 

Daeth ymchwilwyr, aelodau 

adran ac aelodau lleyg 

Canolfan PRIME Cymru 

ynghyd ar gyfer Cyfarfod 

Blynyddol PRIME ym 

Mangor, Tachwedd 2016. 

Roeddem yn falch o 

groesawu’r siaradwyr gwadd 

Dr Fiona Walter, Prifysgol 

Caergrawnt (llun gyferbyn), a 

Janette Turner, Prifysgol 

Sheffield. Roedd gweithdai arloesedd methodolegol yn cynnwys cyfleoedd dysgu mewn 

‘Dad-wneud dirgelwch ymchwil gweithredu’, ‘Dyluniadau ymaddasol yn gwneud treialon 

clinigol yn fwy hyblyg ac effeithlon’ a ‘Mesur ansawdd bywyd sy’n gysylltiedig ag iechyd: 

Safbwynt economeg iechyd’. Mae cyflwyniadau o’r diwrnod ar gael i’w gwylio yn 

www.primecentre.wales/2016-annual-meeting  

Ym mis Mawrth 2016, cynhaliodd Prifysgol Caerdydd a PRIME Gyfarfod Gwyddonol Blynyddol 

Cymdeithas y De Ddwyrain ar gyfer Gofal Sylfaenol Academaidd, gan ddod â dros 160 o 

arbenigwyr ac ymchwilwyr ym maes gofal sylfaenol ynghyd i gyflwyno crynodebau gyda’r 

bwriad o lywio arfer gorau. 

Ym mis Mawrth 2017, gweithiodd tîm PRIME Abertawe gyda Gwasanaeth Ambiwlans y De 

Ddwyrain (SWASFT) i drefnu cynhadledd flynyddol y Fforwm Ymchwil 999 a gynhaliwyd ym 

Mryste. Am y tro cyntaf, roedd y digwyddiad yn mynd am ddau ddiwrnod, ac roedd yn 

cynnwys rhaglen o weithdai cyffrous i’r rhai oedd yn mynychu feithrin sgiliau ymchwil 

gwerthfawr, ynghyd â siaradwyr gwadd, a chyflwyniadau o ganfyddiadau ymchwil wedi’u 

hadolygu gan gyfoedion. Fe wnaeth y digwyddiad ddenu ymchwilwyr o bob cwr o’r DU, gan 

gynnwys nifer o barafeddygol sy’n weithredol mewn ymchwil. 

  

http://www.primecentre.wales/2016-annual-meeting.php
http://www.primecentre.wales/2016-annual-meeting.php
http://www.primecentre.wales/2016-annual-meeting
http://blogs.cardiff.ac.uk/centre-for-trials-research/south-west-society-for-academic-primary-care-2016-annual-meeting/
http://blogs.cardiff.ac.uk/centre-for-trials-research/south-west-society-for-academic-primary-care-2016-annual-meeting/
http://www.999emsresearch.co.uk/en/news.htm?id=16
http://www.999emsresearch.co.uk/en/news.htm?id=16
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Cynyddu incwm ymchwil i Gymru 

Mae Canolfan PRIME Cymru wedi derbyn dros £18,000,000 mewn cyllid grant ymchwil 

newydd ers 2015, gyda rhai o’r prif brosiectau actif wedi’u hamlygu isod. 

 

EPICC
Gwella Gallu Nyrsys i Ddarparu Gofal Ysbrydol drwy Addysg Arloesol a Gofal 
Tosturiol (EPICC).

Partneriaethau Strategol Erasmus+ Cam Allweddol 2. €242,093 

Mae Prifysgol De Cymru yn un o'r prif bartneriaid mewn cydweithrediad â phartneriaid 
yn Swydd Stafford, Malta, Norwy a'r Iseldiroedd.

PriMus
'Rheoli gofal sylfaenol symptomau haint y llwybr wrinol isaf mewn dynion: 
datblygu a gwirio cymhorthydd diagnositg a gwneud penderfyniadau''.

£1,555,527, Rhaglen Asesu Technoleg Iechyd NIHR (HTA) 

Arweinydd: Adrian Edwards

WICKED
‘WICKED’  (Ymyriadau Cymru a Gwybodaeth Canser am Ddiagnosis Cynnar): Datblygu 
a gwerthuso ymyriadau gofal sylfaenol i hwyluso diagnosis canser symptomatig yng 
Nghymru.

£800,000, Grant Rhaglen Ymchwil Canser Cymru

Arweinydd: Richard Neal / Clare Wilkinson

ERA
ERA - Cofnodion Electronig mewn Ambiwlansau i gefnogi'r pontio i ofal y tu allan i'r 
ysbyty: heriau, cyfleoedd a goblygiadau i'r gweithlu.

£380,318, Rhaglen Cyflenwi a Gwasanaethau Iechyd NIHR (HS&DR)

Arweinydd: Alison Porter

GPs in 
EDs

Gwerthuso effeithiolrwydd, diogelwch, profiad y claf a goblygiadau system ar gyfer 
modelau gwahanol o ddefnyddio Meddygon Teulu mewn Adrannau Brys neu ochr yn 
ochr ag Adranau Bryd.

£954,000, Rhaglen Cyflenwi a Gwasanaethau Iechyd NIHR (HS&DR

Arweinydd: Adrian Edwards

Niwed y 
gellir ei 
osgoi

Deall natur ac amlder niwed y gellir ei osgoi mewn gofal sylfaenol. 

£106,000, Y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil IEchyd (NIHR)

Arweinydd: Andrew Carson-Stevens

BRIGHT
Neges Atgoffa Brwsio ar gyfer Iechyd y Geg da: effeithiolrwydd cost a chlinigol rhaglen 
newid agwedd Gwasanaethau Negeseuon Byr i wella iechyd y geg mewn pobl ifanc sy'n 
byw mewn ardaloedd difreintiedig.

Cyfanswm o £1.9M, Rhaglen Asesu Technoleg Iechyd NIHR (HTA); £175,000 i Gymru

Arweinydd Caerdydd: Ivor Chestnutt
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Canfyddiadau ymchwil allweddol 

Mae canfyddiadau ymchwil allweddol o astudiaethau wedi’u cwblhau ar draws pecynau 

gwaith Canolfan PRIME Cymru wedi’u cyhoeddi mewn cyfnodolion ag effaith uchel yn y 

flwyddyn ddiwethaf, gyda rhai o’r mwyaf arwyddocaol wedi’u crynhoi isod.  

 

Astudiaeth PIPETTE  

Bu i’r darpar astudiaeth arsylwadol hwn oedd yn ymchwilio i werth strategaeth sgrinio am 

glefyd rhydwelïol ymylol gofal sylfaenol arfaethedig ddarganfod ei bod hi’n bosibl fod sgrinio 

am glefyd rhydwelïol ymylol yn ddi-alw-amdano. Yn hytrach na hynny, mae angen 

strategaethau i wella ymwybyddiaeth y cyhoedd am glefydau rhydwelïol ymylol.  

Davies JH, Richards J, Conway K, Kenkre JE, Lewis JEA, and Williams EM. Sgrinio gofal sylfaenol am 

glefyd rhydwelïol ymylol: astudiaeth arsylwadol trawstoriadol. Br J Gen Pract 2017; 67 (655): e103-e110. 

DOI: https://doi.org/10.3399/bjgp17X689137 

 

Rhaglen gwneud penderfyniadau ar y cyd MAGIC 

Comisiynwyd y rhaglen weithredu hon gan Y Sefydliad Iechyd i ddylunio, profi, a nodi’r ffyrdd 

gorau i ymgorffori prosesau gwneud penderfyniadau mewn lleoliadau gofal sylfaenol a gofal 

eilaidd arferol yn y DU (Caerdydd a Newcastle). Nododd y rhaglen ddysgu tair blynedd heriau 

allweddol o ran rhoi prosesau gwneud penderfyniadau ar y cyd ar waith fel mater o drefn, ac 

yn cynnig amrywiaeth o ddatrysiadau ymarferol a allai fynd i’r afael â sialensiau. Mae dysgu’n 

awgrymu fod gweithredu fel mater o drefn yn gofyn am ymyriadau a phrosesau i gefnogi 

sefydliadau, clinigwyr, a chleifion; ‘bwndel gwneud penderfyniadau ar y cyd’. 

Joseph-Williams N, Lloyd A, Edwards A, Stobbart L, Tomson D, Macphail S, Dodd C, Brain K, Elwyn G, 

Thomson R. Rhoi prosesau gwneud penderfyniadau ar y cyd mewn lleoliadau GIG arferol – gwersi o’r 

Rhaglen MAGIC. BMJ. 2017. 357:j1744. 

 

Pennu set o flaenoriaethau ymchwil mewn cartrefi gofal i bobl hŷn yn y DU 

Roedd yr astudiaeth hon yn cynnwys techneg Delphi wedi’i haddasu i nodi testunau ymchwil 

a datblygu consensws ymhlith cyfranogwyr staff cartrefi gofal ac i bennu set o flaenoriaeth 

ymchwil ar gyfer pobl hŷn mewn cartrefi gofal yn y DU. Y gobaith yw y bydd rhannu’r 

canlyniadau hyn gyda chlinigwyr, ymchwilwyr a chyrff ariannu yn helpu i sicrhau fod agenda 

ymchwil y dyfodol yn gallu canolbwyntio ar y meysydd â’r mwyaf o angen. Mae angen gwaith 

pellach i nodi blaenoriaeth rhanddeiliaid allweddol eraill. 

Shepherd V, Wood F, Hood K. Pennu set o flaenoriaethau ymchwil mewn cartrefi gofal i bobl hŷn yn y 

DU: astudiaeth consensws Delphi wedi’i haddasu gyda staff cartrefi gofal. Age Ageing (2017) 46 (2): 284-

290 

https://doi.org/10.3399/bjgp17X689137
http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1744
http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1744
https://academic.oup.com/ageing/article/46/2/284/2527553
https://academic.oup.com/ageing/article/46/2/284/2527553
https://academic.oup.com/ageing/article/46/2/284/2527553
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CREAM 

Fe wnaeth yr hap-dreial dan reolaeth hwn o 113 o blant gydag ecsema wedi’i heintio’n glinigol 

ddarganfod adferiad cyflym mewn ymateb i steroid lleol a thriniaeth liniarol a diystyru lles 

clinigol ystyrlon o ychwanegu naill ai gwrthfiotigion trwy’r genau neu wrthfiotigion lleol. Nid 

yw plant sy’n cael eu gweld mewn gofal symudol gydag ecsema wedi’i heintio’n glinigol ysgafn 

angen triniaeth gyda gwrthfiotigion. 

Francis NA, Ridd MJ, Thomas-Jones E, Butler CC, Hood K, Shepherd V, Marwick CA, Huang C, Longo M, 

Wootton M, Sullivan F, Grŵp Rheoli Treial CREAM. Gwrthfiotigion Trwy’r Genau a Lleol ar gyfer Plant 

gydag Ecsema wedi’i Heintio’n Glinigol. Hap-dreial Pragmatig dan Reolaeth mewn Gofal Symudol. Ann 

Fam Med 2017;15:124-130. https://doi.org/10.1370/afm.2038 

 

Rheoli acne vulgaris mewn gofal sylfaenol 

Mae rheoli acne vulgaris yn effeithiol mewn gofal sylfaenol yn cynnwys cefnogaeth (fel arfer 

yn cael ei gynnig dros nifer o ymgynghoriadau) a rhagnodi triniaethau effeithiol. Fodd bynnag, 

mae dadansoddiad o ymgynghoriadau’r DU rhwng 2004 a 2013 a nodwyd o’r Clinical Practice 

Research Datalink (CPRD) yn awgrymu nad yw cleifion gyda acne yn cael y dewis cychwynnol 

gorau posibl o feddyginiaethau cysylltiedig ag acne, gofal hydredol a rhagnodi. 

Francis NA, Entwistle K, Santer M, Layton AM, Eady EA, Butler CC. Rheoli Acne Vulgaris mewn Gofal 

Sylfaenol: Astudiaeth carfan o batrymau ymgynghori a rhagnodi gan ddefnyddio CPRD. Br J Dermatol, 

176: 107–115. doi:10.1111/bjd.15081  

 

ELCID 

Roedd y treial Ymchwiliad a Diagnosis Canser yr Ysgyfaint Cynnar (ELCID) yn cynnwys 

cleifion dros 60 mlwydd oed, gyda hanes o ysmygu, yn cyflwyno symptomau newydd ar y frest 

i ofal sylfaenol, ac arddangos ymarferoldeb dewis cleifion unigol ar hap oedd â risg uwch o 

ganser yr ysgyfaint, ar gyfer treial oedd yn cynnig ymchwiliad brys neu ofal arferol. 

Neal RD, Barham A, Bongard E, Edwards RT, Fitzgibbon J, Griffiths G, Hamilton W, Hood K, Nelson A, 

Parker D, Porter C, Prout H, Roberts K, Rogers T, Thomas-Jones E, Tod A, Yeo ST, Hurt CN. Pelydr-X ar 

unwaith i gleifion gyda risg uchel o ganser yr ysgyfaint yn cyflwyno mewn gofal sylfaenol: hap-dreial 

ymarferoldeb dan reolaeth. British Journal of Cancer (2017) 116, 293–302. doi:10.1038/bjc.2016.414  

 

  

https://academic.oup.com/ageing/article/46/2/284/2527553
https://doi.org/10.1370/afm.2038
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjd.15081/abstract
http://www.nature.com/bjc/journal/v116/n3/full/bjc2016414a.html
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UKLS 

Fe wnaeth canlyniadau ein gwerthusiad seicogymdeithasol o dreial Sgrinio Ysgyfaint y DU 

(UKLS) ddatgelu y gallai cyflwyno sgrinio canser yr ysgyfaint ar gyfer grwpiau risg uchel leihau 

marwolaethau heb achosi’r straen afraid i gyfranogwyr sydd weithiau’n gysylltiedig â phrofion 

meddygol. 

Brain K, Lifford KJ, Carter B, Burke O, McRonald F, Devaraj A, Hansell DM, Baldwin D, Duffy SW, Field 

JK. Canlyniadau seicogymdeithasol tymor hir sgrinio CT dos isel: canlyniadau hap-dreial dan reolaeth 

Sgrinig Canser yr Ysgyfaint y DU. Thorax. 2016 Nov;71(11):996-1005. doi: 10.1136/thoraxjnl-2016-208283.  

 

Cefnogaeth ac Asesiad ar gyfer Atgyfeiriadau Syrthio Brys (SAFER) 2 

Mae syrthio’n rheswm cyffredin i oedolion hŷn fod angen gofal brys. Fe wnaeth yr hap-dreial 

clwstwr hwn asesu protocol lle’r oedd parafeddygon yn atgyfeirio cleifion risg isel i wasanaeth 

atal syrthio heb eu cludo i’r adran frys. Mae ein canfyddiadau’n pennu’r ymarferoldeb ac yn 

awgrymu diogelwch protocol lle mae parafeddygon yn asesu oedolion hŷn sy’n syrthio ac yn 

atgyfeirio cleifion risg isel i wasanaeth atal syrthio heb gludiant brys. 

Snooks HA, Anthony R, Chatters R, Dale J, Fothergill RT, Gaze S, Halter M, Humphreys I, Koniotou M, 

Logan P, Lyons RA, Mason S, Nicholl J, Peconi J, Phillips C, Porter A, Siriwardena AN, Wani M, Watkins 

A, Wilson L, Russell IT. Asesiad Parafeddygon o Oedolion Hŷn wedi Syrthio, Gan gynnwys Llwybr 

Atgyfeirio Gofal Cymunedol: Hap-dreial Clwstwr. Ann Emerg Med. 2017 Mar 13. pii: S0196-0644(17)30016-

1. doi: 10.1016/j.annemergmed.2017.01.006. [Egyhoeddiad cyn argraffu] 

 

Gwenwyno nad yw’n ddamweiniol ac nad yw’n angheuol y mae criwiau ambiwlans brys 

yn eu mynychu 

Mae gwenwyno nad yw’n angheuol yn un o’r rhesymau mwyaf cyffredin dros dderbyniadau 

cyffredinol i’r ysbyty yn y DU. Yr astudiaeth arsylwadol hon o ffynonellau data ac epidemioleg 

yw’r cyntaf i gyflwyno llun o bresenoldeb gwasanaeth ambiwlans mewn achosion o wenwyno 

cyffuriau nad yw’n ddamweiniol ac nad yw’n angheuol yn y DU. Mae SAFER2 yn amlygu fod 

polisi cyfredol, trefniant gwasanaeth a chyflenwi yn seiliedig ar ddata canolfannau galw 

annibynadwy. Rydym yn argymell fod angen datblygu systemau gwybodaeth i alluogi monitro 

nifer, cyflwyniad a chanlyniadau fel mater o drefn er mwyn datblygu polisi ac arfer gwell ar 

gyfer y grŵp cleifion hwn. 

 John A, Okolie C, Porter A, Moore C, Thomas G, Whitfield R, Oretti R, Snooks H. Non-accidental non-

fatal poisonings attended by emergency ambulance crews: an observational study of data sources and 

epidemiology. BMJ Open. 2016 Aug 18;6(8):e011049. doi: 10.1136/bmjopen-2016-011049. 

 

http://thorax.bmj.com/content/71/11/996
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196064417300161
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5013357/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5013357/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5013357/
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Achosion diogelwch cleifion sy’n cynnwys plant sâl mewn gofal sylfaenol yng Nghymru 

a Lloegr 

Fe wnaeth ein dadansoddiad o 2,191 o adroddiadau o gasgliad cenedlaethol o achosion 

diogelwch cleifion oedd yn cynnwys plant sâl mewn gofal sylfaenol yng Nghymru a Lloegr 

ddarganfod nad yw systemau blaenoriaethu y tu allan i oriau ar y ffôn yn addas at ddibenion 

pediatrig a bod angen eu gwella. 

Rees P, Edwards A, Powell C, Hibbert P, Williams H, Makeham M, Carter B, Luff D, Parry G, Avery A, 

Sheikh A, Donaldson L, Carson-Stevens A. (2017) Achosion Diogelwch Cleifion sy’n Cynnwys Plant Sâl 

mewn Gofal Sylfaenol yng Nghymru a Lloegr: Dadansoddiad Dulliau Cymysg. PLoS Med 14(1): e1002217. 

doi:10.1371/journal.pmed.1002217 

 

Disgrifio natur adroddiadau achosion diogelwch cleifion gofal sylfaenol yn System 

Dysgu ac Adrodd Cymru a Lloegr 

Mae dadansoddiad systematig o dros 40,000 o adroddiadau achosion diogelwch o arfer 

cyffredinol wedi nodi i) fod angen systemau dosbarthu meddyginiaeth fwy dibynadwy a 

diogel; a ii) fod hyfforddiant pediatrig gorfodol ar gyfer pob hyfforddai arfer cyffredinol yn 

hanfodol. 

Carson-Stevens A, Hibbert P, Williams H, Prosser Evans H, Cooper A, Rees P, Deakin A, Shiels E, Gibson 

R, Butlin A, Carter B, Luff D, Parry G, Makeham M, McEnhill P, Ward HO, Samuriwo R, Avery A, Chuter 

A, Donaldson L, Mayor S, Panesar S, Sheikh A, Wood F, and Edwards A. Disgrifio natur adroddiadau 

achosion diogelwch cleifion gofal sylfaenol yn System Dysgu ac Adrodd Cymru a Lloegr: astudiaeth 

pennu agenda dulliau cymysg ar gyfer arfer cyffredinol. Southampton (UK): NIHR Journals Library; 2016 

Sep. (Health Services and Delivery Research, No. 4.27.) doi: 10.3310/hsdr04270 

Rees P, Edwards A, Powell C, Hibbert P, Williams H, Makeham M, Carter B, Luff D, Parry G, Avery A, 

Sheikh A, Donaldson L, Carson-Stevens A. (2017) Achosion Diogelwch Cleifion yn cynnwys Plant Sâl 

mewn Gofal Sylfaenol yng Nghymru a Lloegr: Dadansoddiad Dulliau Cymysg. PLoS Med 14(1): e1002217. 

doi:10.1371/journal.pmed.1002217 

 

  

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK385186/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK385186/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK385186/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK385186/
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002217
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Seal or varnish 

Mae seliau holltau (FS) a farnais fflworid (FV) yn effeithiol wrth atal pydredd deintyddol o’u 

cymharu â dim rheolaeth triniaeth. Fodd bynnag, mae effeithiolrwydd clinigol perthnasol yr 

ymyriadau hyn yn ansicr. Roedd yr hap-dreial dan reolaeth hwn yn cynnwys 1,016 o blant o 

raglen poblogaeth wedi’i dargedu gan ddefnyddio clinigau deintyddol symudol mewn 

ysgolion wedi’u lleoli mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol neu economaidd uchel 

yn Ne Cymru, naill ai’n cael eu trin gyda i) seliau seiliedig ar resin neu ii) farnais fflworid. 

Mewn rhaglen iechyd y geg cymunedol gwelsom fod defnyddio farnais fflworid ddwywaith y 

flwyddyn yn arwain at atal pydredd, ac nid yw hyn yn arwyddocaol wahanol i’r hyn a geir drwy 

ddefnyddio a chadw seliau holltau wedi 36 mis. 

Chestnutt IG, Playle R, Hutchings S, Morgan-Trimmer S, Fitzsimmons D, Aawar N, Angel L, Derrick S, 

Drew C, Hoddell C, Hood K, Humphreys I, Kirby N, Lau TMM, Lisles C, Morgan MZ, Murphy S, Nuttall 

J, Onishchenko K, Phillips C, Pickles T, Scoble C, Townson J, Withers B and Chadwick BL. (2017) Fissure 

seal or fluoride varnish? A randomised trial of their relative effectiveness, Journal of Dental Research, 

2017 Jul;96(7):754-761. doi: 10.1177/0022034517702094. 

Chestnutt IG, Playle R, Hutchings S, Morgan-Trimmer S, Fitzsimmons D, Aawar N, Angel L, Derrick S, 

Drew C, Hoddell C, Hood K, Humphreys I, Kirby N, Lau TMM, Lisles C, Morgan MZ, Murphy S, Nuttall 

J, Onishchenko K, Phillips C, Pickles T, Scoble C, Townson J, Withers B and Chadwick BL. Seal or 

Varnish?  A randomised trial to determine the relative cost and effectiveness of pit and fissure sealants 

and fluoride varnish in preventing dental decay. NIHR Health Technology Journal, 2017 Apr;21(21):1-256. 

doi: 10.3310/hta21210. 

 

Rhagnodi gwrthfiotigion mewn arfer deintyddol cyffredinol yn y DU 

Bu i archwiliad o 279 o ddeintyddfeydd cyffredinol yn y DU ganfod fod dros hanner y 

gwrthfiotigion (65.6%) yn cael eu rhagnodi mewn sefyllfaoedd lle nad oedd tystiolaeth o haint 

yn lledaenu, ac roedd 70.6% yn cael eu defnyddio heb ddarparu triniaeth ddeintyddol. Mae 

angen ymyriadau i gefnogi ymarferwyr deintyddol cyffredinol er mwyn iddynt wneud 

gwelliannau cynaliadwy i’w harferion rhagnodi gwrthficrobaidd. 

Cope AL, Francis NA, Wood F, Chestnutt IG. Rhagnodi gwrthficrobaidd mewn deintyddfeydd cyffredinol 

yn y DU: astudiaeth drawstoriadol. Community Dentistry and Oral Epidemiology 2016; 44: 145-53. 

doi:10.1038/sj.bdj.2016.496 

Cope A, Chestnutt IG, Wood F, Francis NA. Ymgyngoriaethau deintyddol mewn deintyddfeydd 

cyffredinol y DU a chyfraddau rhagnodi gwrthfiotig: astudiaeth garfan adolygol. British Journal of 

General Practice. Br J Gen Pract. 2016 May;66(646):e329-36. doi: 10.3399/bjgp16X684757 

 

 

  

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022034517702094
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022034517702094
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022034517702094
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022034517702094
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022034517702094
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022034517702094
https://www.journalslibrary.nihr.ac.uk/programmes/hta/0810404/#/
https://www.journalslibrary.nihr.ac.uk/programmes/hta/0810404/#/
https://www.journalslibrary.nihr.ac.uk/programmes/hta/0810404/#/
http://www.nature.com/bdj/journal/v221/n1/abs/sj.bdj.2016.496.html
http://www.nature.com/bdj/journal/v221/n1/abs/sj.bdj.2016.496.html
http://www.nature.com/bdj/journal/v221/n1/abs/sj.bdj.2016.496.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27025554
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27025554
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27025554
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Cyfieithu/ Trosglwyddo gwybodaeth / Effaith 

O’r dechrau, mae ymgysylltiad ac ymglymiad rhanddeiliaid wedi bod yn ganolog i ymchwil 

Canolfan PRIME Cymru, a nod yr holl ymchwil sy’n cael ei roi ar waith yw gadael effaith. Bydd 

ein buddiolwyr yn cynnwys cleifion a phoblogaeth Cymru a thu hwnt, y GIG a gwasanaethau 

gofal cymdeithasol, llunwyr polisi a datblygwyr canllawiau clinigol, y diwydiant, cyllidwyr a 

grwpiau proffesiynol. 

 

1. Rhoi prosesau gwneud penderfyniadau ar y cyd cyffredinol (SDM) ar waith 

mewn lleoliadau GIG, a lleoliadau gofal iechyd eraill yn fyd-eang (Adrian 

Edwards, Fiona Wood, Natalie Joseph-Williams) 

Mae ein hymyriadau a dulliau Gwneud Penderfyniadau ar y Cyd (SDM) wedi cael eu rhoi ar 

waith ar draws nifer o leoliadau sylfaenol ac eilaidd y GIG, ar draws y DU. Mae’r ymyriadau 

hyn wedi cefnogi cyflwyno gofal iechyd sy’n canolbwyntio ar y claf ac wedi cyfrannu at newid 

amlwg mewn arfer clinigol a gwelliannau mewn gofal cleifion, yn genedlaethol ac yn 

rhyngwladol. Mae’r ymyriadau’n cynnwys pecyn hyfforddi sgiliau SDM, sydd ar gael drwy 

Ganolfan Adnoddau Gofal sy'n Canolbwyntio ar y Claf Y Sefydliad Iechyd, a chymorthyddion 

trafod cryno Mae’r ymgyrch ymgysylltu cleifion ‘Gofyn 3 Cwestiwn’, a ddatblygwyd fel rhan o 

raglen MAGIC, wedi’i fabwysiadu gan y Dutch Patient Federation (fel ‘3 goede vragen’), ac 

wedi’i roi ar waith ar draws 24 o ysbytai yn yr Iseldiroedd. 

Rydym wedi bod yn gweithio i sicrhau y gellir integreiddio SDM i ganllawiau clinigol. Mae 

mewnwelediadau ymchwil o’r rhaglen MAGIC wedi’u hymgorffori yng Nghynllun 

Cydweithrediadol NICE ar SDM a lansiodd ei strategaeth SDM a chymorthyddion gwneud 

penderfyniadau ym mis Medi 2016.   

Mae aelodau o’r tîm hefyd wedi bod yn gweithio gyda chlinigwyr yn genedlaethol ac yn 

rhyngwladol i ddarparu hyfforddiant mewn sgiliau SDM. Mae’r tîm hefyd yn bartneriaid 

academaidd i’r mentrau cynllunio SDM ‘Ymgyrch Dewis yn Ddoeth’ a cham gwerthuso’r 

rhaglen.  

 

2. Ymgysylltu grwpiau risg uchel, anoddach i’w cyrraedd mewn sgrinio canser a 

chanfod yn gynnar (Kate Brain, Stephanie Smits, Nefyn Williams) 

Mae deall y penderfynyddion ymddygiadol a seicogymdeithasol o dderbyn sgrinio canser a 

chanfod symptomatig cynnar yn allweddol i wella canlyniadau canser, yn enwedig mewn 

grwpiau risg uchel a difreintiedig. Arweiniodd Braid, ynghyd â dau o ymchwilwyr eraill 

Prifysgol Caerdydd, ddau werthusiad seicogymdeithasol o sgrinio canser, ac mae 

canlyniadau’r rhain wedi cyfrannu at gynigion polisi i Bwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y DU 

mewn perthynas â chyflwyno sgrinio ofarïaidd a sgrinio ysgyfaint yn seiliedig ar y boblogaeth 

http://personcentredcare.health.org.uk/
http://www.optiongrid.org/
http://www.optiongrid.org/
http://www.3goedevragen.nl/
https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/shared-decision-making-collaborative-action-plan.pdf
https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/shared-decision-making-collaborative-action-plan.pdf
https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/SDM-consensus-statement.pdf
https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/SDM-consensus-statement.pdf
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a datblygu ymyriadau ymddygiadol ar gyfer rheoli canser ofarïaidd mewn merched sydd 

mewn risg. 

Mae gan Gymru rai o’r canlyniadau goroesi canser gwaelaf yn Ewrop. Mae gan ymwybyddiaeth 

gyhoeddus gynyddol a cheisio cymorth yn gynharach y potensial o arwain at ddiagnosis 

cynharach a chanlyniadau goroesi canser gwell yn y pen draw, yn enwedig ymhlith grwpiau 

risg uchel anoddach i’w cyrraedd. Mae canfyddiadau ein hymchwil yn cael eu rhannu gyda 

rhwydweithiau clinigol yng Nghymru (e.e. adroddiad blynyddol 2016 Lleihau 

Anghydraddoldebau Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, gweithdy diagnosis cynnar 

Rhwydwaith Canser Cymru) a thu hwnt (e.e. Grŵp Astudiaethau Gofal Sylfaenol Sefydliad 

Ymchwil Canser Cenedlaethol y DU), gan ddod i benllanw eleni mewn ffocws mawr ar 

ddiagnosis cynnar yn y Cynllun Cyflenwi Canser a’i roi ar waith drwy Fwrdd Rhaglen 

Rhwydwaith Canser Cymru. Roedd gwella canlyniadau canser yr ysgyfaint drwy ddiagnosis 

cynnar wedi’i flaenoriaethu yn y Cynllun Cyflenwi Canser ac wedi’i roi ar waith yn ymgyrch 

ymwybyddiaeth canser yr ysgyfaint Cymru yn ystod 2016. Cyfeiriwyd at ganlyniadau treial 

Sgrinio Ysgyfaint y DU yn adroddiad "25 by 25" Coalisiwn Canser yr Ysgyfaint y DU a 

gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2016, gan adeiladu’r sylfaen tystiolaeth wrth ddisgwyl rhaglen 

sgrinio ysgyfaint cenedlaethol yn y DU erbyn 2025. 

 

3. Trawsnewid gofal cleifion sy’n cael gofal gan ambiwlans brys drwy ymchwil, 

arloesedd ac addysg (Helen Snooks, Alison Porter, Bridie Evans, Mark Kingston) 

Y system gofal brys a gofal heb ei drefnu yw’r porth i ofal eilaidd ond mae’n cael ei orlwytho 

ac nid yw’n gallu ymateb yn briodol i gleifion sydd angen gofal brys. Yn seiliedig ar hysbyseb 

arloesol, mae Helen Snooks yn arwain rhaglen o ymchwil arbrofol ac epidemiolegol yn y maes 

gwasanaeth ambiwlans sydd yn arweinydd byd-eang ac sydd wedi denu cyllid ar raddfa fawr 

(£26m). Mae canfyddiadau wedi’u lledaenu’n helaeth ac wedi arwain at effaith mewn polisi ac 

arfer yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae Helen Snooks wedi arwain neu gydweithredu ar rai o’r 

treialon mwyaf erioed a gynhaliwyd yn y maes hwn e.e. SAFER 2 (5,000 o gleifion wedi’u 

recriwtio). Mae’r rhaglen yn newydd ac yn drawsnewidiol mewn nifer o ffyrdd: 

1. Perthnasol i bolisi - mynd i’r afael â phroblemau amlwg iawn mewn gofal iechyd brys: 

ambiwlansiau’n ciwio; amseroedd ymateb peryglus; derbyniadau diangen i’r ysbyty; 

gofal cyn ysbyty ar gyfer syndromau coronaidd aciwt. 

2. Cydweithredu gyda pharafeddygon fel partneriaid academaidd, gan gyfrannu at 

berthnasedd a dilysrwydd yr ymchwil yn ogystal â datblygiad y proffesiwn drwy 

addysg israddedig ac ôl-raddedig a chyflenwi ymchwil; 

3. Ymglymiad defnyddwyr gwasanaeth drwy gydol prosesau ymchwil; 

4. Cysylltu data arferol yn llwyddiannus – creu’r llwybr ar gyfer arloesi methodolegol 

pellach. 

Mae effaith wedi’i gyflawni ar gyfer cleifion, y GIG a gweithlu parafeddygon yn lleol, yn 

genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae enghreifftiau o effaith o’r DU, Canada ac Awstralia yn 

http://csg.ncri.org.uk/groups/clinical-studies-groups/primary-care/
http://csg.ncri.org.uk/groups/clinical-studies-groups/primary-care/
http://www.uklcc.org.uk/files/UKLCC-%2025%20by%2025%20FINAL.pdf
http://www.uklcc.org.uk/files/UKLCC-%2025%20by%2025%20FINAL.pdf
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cynnwys gostyngiad diogel yn y nifer sy’n cael eu cludo i’r ysbyty; darparu cyngor ar y ffôn; 

tystiolaeth Electrocardiograffeg (ECG) 12 gwifren cyn mynd i’r ysbyty mewn canllawiau 

dadebru rhyngwladol. Mae gwobrau a enillwyd am effaith yn cynnwys Gwobrau Effaith 

Prifysgol Abertawe 2014, gwobr Age UK am effaith rhagorol mewn polisi cyhoeddus a 

gwasanaethau, a gwobr Fujitsu 2016 am Effaith Rhagorol ar Iechyd a Lles. 

 

4. Gwella diogelwch cleifion mewn gofal sylfaenol (Andrew Carson-Stevens, Adrian 

Edwards, Joyce Kenkre, Carolyn Wallace) 

Mae’r Grŵp Diogelwch Cleifion Gofal Sylfaenol (PISA) dan arweiniad Andrew Carson-Stevens 

yn parhau i arwain trafodaethau’n rhyngwladol (yn canolbwyntio ar fethodoleg dosbarthiad 

PISA) ac yn genedlaethol (Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, a 1000 o Fywydau a Mwy) am 

flaenoriaethau a chyfleoedd i wella diogelwch gofal sylfaenol. Mae ‘Clinical priority and 

Spotlight award’ Coleg Brenhinol Ymarferwyr Cyffredinol (RCGP) hefyd yn symud yn ei flaen, 

a bydd y 3 gweithdy cyntaf yn Llundain, Caerdydd a Lerpwl yn cael eu cynnal ar ddechrau 2017 

(dan arweiniad y tîm PISA). Mae’r tîm PISA hefyd wedi cael eu comisiynu i ysgrifennu darn ar 

gyfer Pulse (y papur newydd proffesiynol i feddygon teulu) am 10 awgrym allweddol ar gyfer 

diogelwch cleifion, a bydd yn cyfrannu at gynllun Cyflenwi Ansawdd Llywodraeth Cymru 2017. 

 

5. Iechyd y Geg (Ivor Chestnutt) 

Yn y flwyddyn ddiwethaf mae’r treial clinigol hir dymor ‘Seal or varnish’ NIHR wedi dod i ben 

(treial clinigol o 835 o blant 6 mlwydd oed i bennu cost gysylltiedig ac effeithiolrwydd clinigol 

technolegau deintyddol ataliol). Dyluniwyd y gwaith hwn i gymharu effeithiolrwydd clinigol 

seliau holltau (FS) a farnais fflworid (FV) wrth atal pydredd deintyddol yn nannedd parhaol 

cyntaf plant 6-7 mlwydd oed ac fe wnaeth recriwtio 835 o blant. Daeth y gwaith i’r casgliad 

mewn rhaglen iechyd y geg cymunedol a drwy dargedu plant gyda risg uchel o bydredd gan 

ddefnyddio clinigau deintyddol symudol, fod defnyddio farnais fflworid ddwywaith y 

flwyddyn yn arwain at atal pydredd ond nad oedd yn arwyddocaol wahanol i’r canlyniad a 

gafwyd drwy ddefnyddio a chadw seliau holltau ar ôl 36 mis. 

Mae canlyniadau’r treial ‘Seal or varnish’ wedi bod yn sail i gylchlythyr diweddar a 

gyhoeddwyd gan Brif Swyddog Deintyddol Cymru sydd wedi gorchymyn i’r Gwasanaeth 

Deintyddol Cymunedol ail-ffocysu eu rhaglenni seliau cymunedol i ddulliau amgen. Mae 

rhaglenni selio holltau mewn ysgolion yn gyffredin yn yr Unol Daleithiau ac mae’r tîm ‘Seal 

or varnish’ yn disgwyl i’r gwaith hwn gael sgil-effeithiau arwyddocaol pan fydd y canlyniadau’n 

cael eu cyflwyno mewn cyfarfod buan yn San Francisco ac yn cael eu cyhoeddi’n ffurfiol ym 

mis Mai 2017. Bydd canlyniadau’r gwaith hwn yn cael effaith sylweddol ar wella polisi iechyd 

y geg yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. 

 

http://www.swansea.ac.uk/research/impactawards
http://www.swansea.ac.uk/research/impactawards
http://www.swansea.ac.uk/research/impactawards/theageukawardforoutstandingimpactinpublicpolicyandservices
http://www.swansea.ac.uk/research/impactawards/theageukawardforoutstandingimpactinpublicpolicyandservices
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6. Heintiau ac ymwrthedd i gyffuriau (Nick Francis) 

Fe wnaeth y llyfryn “Pryd Ddylwn i Boeni?” (WSIS) leihau’r nifer o wrthfiotigion sy’n cael eu 

rhagnodi ar gyfer heintiau’r llwybr resbiradol mewn plant o 66%, ac mae’n cael ei 

ddefnyddio’n helaeth bellach yn y GIG ac yn fyd-eang. Mae gwefan 

www.whenshouldiworry.com yn cynnwys hyfforddiant ar gyfer clinigwyr a dolenni i 

lawrlwytho’r llyfryn, y ddau yn rhad ac am ddim, ac mae fersiynau argraffedig o’r llyfryn ar 

gael drwy Siop Lyfrau RCGP. Mae dros 230,000 o lyfrynnau wedi’u prynu i’w defnyddio yn y 

GIG, ac mae dros 41,000 o ymwelwyr a 121,000 o bobl wedi edrych ar dudalennau’r wefan 

rhwng Ionawr 2014 a Mawrth 2017. 

Rydym wedi datblygu gwefan adnoddau gwybodaeth am Molluscum Contagiosum (MC)  i 

gefnogi rhieni i wneud hunan-ddiagnosis cywir yn eu plant, yn seiliedig ar ein hymchwil ar 

gyffredinolrwydd, ansawdd bywyd a rhagolygon plant gyda MC yn y gymuned. Mae dros 9,000 

o bobl wedi edrych ar dudalennau’r wefan ac yn ddiweddar fe’i dewiswyd gan y ffrydiwr 

newyddion iechyd a’r cwmni cyfryngau Health Canal a sefydlu cysylltiad. 

 

7. Gwella canlyniadau sy’n canolbwyntio ar gleifion ar gyfer merched gyda 

Chlefydau Gwynegol Hunanimíwn (ARD) mewn perthynas â dechrau teulu: 

astudiaeth Deuluol STAR (Rhiannon Phillips, Adrian Edwards, Natalie Joseph-

Williams). 

Mae cefnogaeth effeithiol ar gyfer merched gydag ARD yn ystod cynllunio teulu, 

beichiogrwydd a rhianta cynnar yn debygol o gael effaith fawr am foddhad merched gyda 

gofal, ansawdd bywyd, ac amrywiaeth o ganlyniadau iechyd plant a mamol. Rydym wedi bod 

yn gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid (cleifion, gweithwyr iechyd proffesiynol, ymchwilwyr, 

a chynrychiolwyr y llywodraeth) i nodi a blaenoriaethu anghenion ymchwil i wella gofal 

cleifion yn y cyd-destun hwn. Rydym wedi defnyddio amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys 

arolwg ar-lein, cyfweliadau ansoddol, a digwyddiad consensws rhanddeiliaid. 

Y thema ymchwil gyda’r flaenoriaeth uchaf a nodwyd yn ein digwyddiad rhanddeiliaid oedd 

gwella prosesau gwneud penderfyniadau ar y cyd (SDM) mewn gwasanaethau rhewmatoleg. 

Mae hyn wedi arwain at ddatblygu cais am grant, a gyflwynwyd i Arthritis Research UK ym 

mis Mawrth 2017. Rydym yn rhagweld y byddwn yn adeiladu ceisiadau pellach o amgylch y 

meysydd blaenoriaeth uchel eraill a nodwyd dros y flwyddyn sydd i ddod (e.e. cyn beichiogi, 

darparu cefnogaeth emosiynol, dulliau cefnogi cyfoedion, rheoli achosion personol a 

chynllunio gofal). Rydym hefyd yn bwriadu edrych ar ffyrdd o ymestyn y gwaith i amrywiaeth 

eang o gwynion iechyd meddwl a chyhyrysgerbydol, sy’n gyffredinol yn effeithio merched o 

oedran atgenhedlu. 

 

  

http://www.whenshouldiworry.com/
http://www.molluscum-info.com/
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Cydweithrediadau masnachol a diwydiannol 

 

 

 

PACE PACE: Defnydd Ymarferwyr Cyffredinol (GP) o Brawf Gofal Pwynt 
(POCT) Protein C-Adweithiol (CRP) i helpu i dargedu rhagnodi 
gwrthfiotig mewn cleifion gyda Gwaethydiad Aciwt mewn Clefyd 
Ysgyfeintiol Rhwystrol Cronig (AECOPD)

Mae Nick Francis a chydweithwyr o'r Ganolfan Ymchwil Treialon, Prifysgol Caerdydd 
yn gweithio gyda Alere Inc. cynhyrchwr profion diagnostig pwynt gofal cyflym byd-
eang. Bydd astudiaeth PACE yn penu p'un a yw defnydd Ymarferwyr Cyffredinol o 
POCT CRP un cam, cyflym, syml ogystal ag asesiad clinigol yn arwain at 
benderfyniadau rhagnodi gwrthfiotig gwell ar gyfer AECOPD mewn arfer cyffredinol, 
fel fod llai o gwrthfiotigion yn cael eu rhagnodi'n gyffredinol heb gael effaith andwyol 
ar gleifion.

PRINC
ESS

PRINCESS: Profiotigion i leihau heintiau mewn preswylwyr 
cartrefi gofal.

Mae Nick Francis yn gweithio gyda Chris Butler a chydweithwyr ym Mhrifysgol 
Rhydychen, gyda'r Ganolfan Ymchwil Treialon, Prifysgol Caerydd a'r partner 
masnachol CHR Hansen Pobiotic. Nod yr astudiaeth PRINCESS yw canfod p'un a all 
atchwanegiad probiotig leihau'r nifer o heintiau mewn preswylwyr cartrefi gofal, er 
mwyn lleihau'r defnydd o wrthfiotigion yn y grŵp agored i niwed hwn a helpu i 
ffrwyno ymwrthedd i gyffuriau gwrthfiotig.

ABACus ABACus: Ymwybyddiaeth a Chredoau am Ganser.

Mae Kate Brain a chydweithwyr yn gweithio gyda Digital Morphosis a Tenovus 
Cancer Care i ddatblygu'r gwiriad iechyd, holiadur sgrin gyffwrdd rhyngweithiol sy'n 
cael ei gwblhau ar lechen gydag ymgynghorydd lleyg sydd wedi'i hyfforddi i roi 
cyngor a chefnogaeth ymddygiadol. Mae'r gwiriad iechyd ABACus wedi'i brofi i gam 
beta ac mae Tenovus Cancer Caer yn defnyddio'r fersiwn gyfredol yn eu harfer o 
ymgysylltu a chodi ymwybyddiaeth canser ymhlith pobl sy'n byw mewn ardaloedd 
difreintiedig o Gymru. Mae hap-dreial mwy dan reolaeth yn cael ei gynllunio yn 
Swydd Efrog a Chymru, gyda'r fersiwn nesaf i'w gynnal ar lwyfan y rhyngrwyd.
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Cydweithredu gyda’r GIG 

Deintyddiaeth Gymunedol 

Yn ogystal â’r astudiaethau ‘Cynllun Gwên’ a ‘Seal and 

Varnish, mae PRIME hefyd yn weithredol yn y prosiect 

‘Manteisio i’r eithaf ar gymysgedd sgiliau mewn 

deintyddiaeth: therapyddion deintyddol, mynediad 

uniongyrchol a’r dyfodol’ a ariennir gan Lywodraeth 

Cymru (Ivor Chestnutt yn gyd-ymgeisydd). Bydd yr 

ymchwil yn rhoi sylfaen o dystiolaeth i benu sut i 

gyflenwi Gwasanaeth Deintyddiaeth GIG darbodus yng 

Nghymru yn y dyfodol. Mae angen cymryd camau ar frys 

i fynd i’r afael â phroblemau sy’n codi o boblogaeth sy’n 

heneiddio ac yn cadw eu dannedd, lefelau uchel o bydredd 

dannedd y gellir ei osgoi mewn plant a mynediad gwael i wasanaethau deintyddol y GIG mewn 

rhannau o Gymru. Pan fydd staff yn ‘gwneud yr hyn maen nhw’n gallu ei wneud yn unig’ 

rydym yn dweud fod posibl manteisio i’r eithaf ar gymysgedd sgiliau’r tîm hwnnw, neu ei fod 

yn gweithio ar ei orau. Mae astudiaethau mewn rhannau eraill o’r gwasanaeth iechyd yn 

dangos manteision datblygu’r gymysgedd sgiliau i ni. Mae’r rhain yn cynnwys gwella 

mynediad at wasanaethau, lleihau amseroedd aros a rhyddhau mwy o staff cymwys ar gyfer 

triniaethau cymhleth. 

 Optometreg Gymunedol 

Mae Rachel North, Athro Optometreg ym Mhrifysgol Caerdydd 

a chydweithwyr ym Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol De Cymru 

yn arwain gwerthusiad o’r driniaeth ar gyfer dirywiad macwlaidd 

gwlyb sy’n gysylltiedig â henaint (wAMD) yn y gymuned, ac ar 

hyn o bryd mae’n cael ei beilota gan bedwar bwrdd iechyd yng 

Nghymru. Amcangyfrifir fod tua 40,000 o achosion newydd o 

wAMD bob blwyddyn, ac y bydd y trawiant yn parhau i godi 

gyda’r boblogaeth sy’n heneiddio. Mae angen cymharu’r 

rhaglenni peilot gofal cymunedol/sylfaenol hyn gyda gofal 

ysbyty cyfredol a gwerthusiad cadarn i archwilio p’un a all safleoedd peilot ddarparu 

gwasanaethau diogel ac effeithiol i gleifion gydag wAMD a’u gofalwyr. Mae astudiaeth beilot 

yn edrych ar y cyfnodau sgrinio gorau ar gyfer pobl gyda chlefyd siwgr a retinopathi clefyd 

siwgr nad yw'n fygythiol i'r golwg wedi cael ei gwblhau yn ddiweddar gan Rachel North a 

chydweithwyr yn yr Uned Ymchwil Clefyd Siwgr, Prifysgol Abertawe, a bydd canlyniadau’n 

dilyn yn fuan. 

http://www.primecentre.wales/optimum-screening-intervals-for-people-with-diabet.php
http://www.primecentre.wales/optimum-screening-intervals-for-people-with-diabet.php
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Nyrsio Cymunedol 

Mae Bwrdd Strategaeth Ymchwil Nyrsio Cymunedol Cymru, a sefydlwyd yn wreiddiol yn 2014 

yn parhau i gael ei gadeirio gan yr Athro Joyce Kenkre, gyda chefnogaeth gan Dr Carolyn 

Wallace. Mae eleni wedi canolbwyntio ar gytuno ar arweinwyr ar gyfer y themâu i’w symud 

ymchwil ymlaen ymhellach mewn meysydd gan gynnwys i) Newid sefydliadol ac ail-ddylunio 

gwasanaeth, ii) Rolau nyrsio, iii) Cymysgedd sgiliau; iv) Tystiolaeth a chanlyniadau; iv) 

Addysgu a datblygu, v) Gofal tymor hir, vi) Iechyd galwedigaethol; vii) Diogelwch cleifion; vii) 

Safbwyntiau cleifion a defnyddwyr. 

Fferylliaeth Gymunedol 

Rydym wedi bod yn ymgysylltu’n weithredol gydag Ymchwil Fferyllol Cymru dan arweiniad 

Dr Sarah Hiom, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, yn ymarfer ymgynghori a datblygiad 

eu Strategaeth Ymchwil ar gyfer Cymru a lansiwyd ym mis Tachwedd 2015, ym 4ydd 

Gynhadledd Diogelwch Meddyginiaeth Flynyddol y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol. 

Darparodd PRIME gefnogaeth hefyd i ddigwyddiad diweddar dan arweiniad Dr Hiom i 

gwmpasu’r sgiliau, gwybodaeth, profiad ac ymddygiadau sy’n angenrheidiol ar gyfer swyddi 

arweinwyr ymchwil arfer fferyllol sy’n cael eu datblygu. 

Dyfarnwyd cais llwyddiannus i ysgoloriaeth ymchwil Doethuriaeth KESS2 mewn 

cydweithrediad ag Ysgol Fferylliaeth Prifysgol Caerdydd (prif oruchwyliwr: yr Athro Les 

Baillie) mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae’r prosiect yn 

canolbwyntio ar drin briwiau, lles ac ymgysylltiad y cyhoedd, cleifion a staff y GIG. 

Ar fer Cyffredinol 

Mae Cyfarwyddwr Canolfan PRIME Cymru Adrian Edwards (Meddyg Teulu gweithredol), y 

Cyfarwyddwr Cyswllt Nefyn Williams (Meddyg Teulu gweithredol), ac arweinwyr y pecynau 

gwaith Nick Francis (Meddyg Teulu gweithredol) ac Ivor Chestnutt (Arbenigwr mewn Iechyd 

Deintyddol Cyhoeddus) yn eistedd ar Weithgor Gweithredol Gofal Sylfaenol Ymchwil Gofal 

ac Iechyd Cymru sy’n goruchwylio cynnydd a datblygiad cyflenwi gweithredol ar gyfer Gofal 

Sylfaenol ac yn datblygu argymhellion ar gyfer gwelliannau mewn polisi ac arfer ar gyfer Gofal 

Sylfaenol. Mae’r Bwrdd hefyd yn goruchwylio’r Cynllun Cymhelliant Ymchwil Gofal Sylfaenol 

(PiCRIS) sy’n ceisio cynyddu capasiti mewn gofal sylfaenol yng Nghymru i gefnogi ymchwil o 

ansawdd uchel a chreu sylfaen ymchwil a diwydiant gofal sylfaenol cryf. 

Mae Dr Huw Williams, Cydymaith Ymchwil Gofal Lliniarol Marie Curie Coleg Brenhinol 

Ymarferwyr Cyffredinol, yn ymgymryd â phrosiect gwelliant er mwyn gwella ansawdd a 

diogelwch gofal diwedd bywyd gan Feddygon y tu allan i oriau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol 

Aneurin Bevan. Mae Williams yn gweithio fel ‘ymchwilydd preswyl’ gyda’r Cyfarwyddwr 

Datblygu ac Ymchwil Gofal Lliniarol, yr Athro Simon Noble a Chyfarwyddwyr Clinigol o ofal 

sylfaenol a’r gwasanaeth Meddygon Teulu y tu allan i oriau. 

Mae’r Grŵp Diogelwch Cleifion Gofal Sylfaenol (PISA) wedi cydweithredu gyda Chanolfan 

Tocsicoleg a Gweithdrefnau Therapiwtig Cymru Gyfan i ddatblygu vignettes achosion 

http://www.primecentre.wales/cnrs-board-meetings.php
https://pharmacyresearch.wales/
https://pharmacyresearch.wales/the-strategy/
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Ystafell Hydra Minerva a ddefnyddiwyd yn 
efelychiad FRAIT  

diogelwch yn ymwneud â meddyginiaeth i’w cynnwys mewn dau o fodiwlau e-ddysgu'r Coleg 

Brenhinol Ymarferwyr Cyffredinol. Mae’r modiwlau e-ddysgu yn disgrifio senarios lle mae 

achosion diogelwch cleifion wedi digwydd ac yna’n edrych ar sut y gellir atal y rhain, yn 

ogystal ag archwilio offer gwella i gefnogi timau gofal sylfaenol i nodi dysgu er mwyn gwella 

cyflenwi gofal yn y dyfodol yn eu meddygfa. 

Ymwelwyr Iechyd 

Mae ymgysylltiad PRIME gydag ymwelwyr iechyd wedi cynyddu eleni drwy gydweithredu 

mewn dau brosiect ymchwil gweithredol sydd wedi’u nodi isod. 

Teclyn ac Offeryn Gwydnwch Teuluol (FRAIT) – Cam 2 

Mae’r Teclyn ac Offeryn Gwydnwch Teuluol (FRAIT) wedi cael ei ddatblygu mewn 

cydweithrediad â byrddau iechyd ar gyfer arfer ymwelwyr iechyd. Yn dilyn profi mewn cynllun 

peilot, bydd y FRAIT wedi’i fireinio’n cael ei roi ar waith ledled Cymru yn 2017. 

Mae FRAIT yn cael ei amlygu fel un o’r teclynnau asesu penodol allweddol yn Fframwaith 

Sicrhau Ansawdd Rhaglen Iechyd Plant Cymru a gyhoeddwyd yn 2016. 

 

 

 

Tîm Astudio y Teclyn Gwydnwch Teuluol 

http://elearning.rcgp.org.uk/
http://elearning.rcgp.org.uk/
http://www.frait.wales/
http://fis.ceredigion.gov.uk/healthy-child-wales-programme-hcwp/
http://fis.ceredigion.gov.uk/healthy-child-wales-programme-hcwp/


57 

 

Gwella ansawdd rhannu gwybodaeth mewn gofal sylfaenol ar gyfer heintiau’r llwybr 

resbiradol mewn plentyndod 

Mae’r tîm heintiau ac ymwrthedd i gyffuriau wedi bod yn 

gweithio gydag ymwelwyr iechyd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol 

Hywel Dda, sy’n datblygu rhaglen newydd sy’n cynnwys 

defnyddio’r llyfryn ‘Pryd Ddylwn i Boeni?’ sy’n rhoi 

gwybodaeth i rieni am reoli heintiau’r llwybr resbiradol (tagu, 

annwyd, dolur gwddf, a phigyn clust) mewn plant, ac mae 

wedi’i ddylunio i’w ddefnyddio mewn ymgynghoriadau gofal 

sylfaenol. Mae 4,000 o gopïau Saesneg a Chymraeg wedi’u 

hargraffu i’w dosbarthu yn eu 56 o Feddygfeydd a 3 Lleoliad 

Dechrau’n Deg, fel rhan o astudiaeth beilot. Nodau’r 

astudiaeth yw: 

1. Cefnogi penderfyniadau rhagnodi 

2. Lleihau rhagnodi gwrthfiotigion  

3. Rhieni gyda gwell wybodaeth - penderfyniadau cyffredin Dewis yn Ddoeth yng 

Nghymru 

4. Profiad cleifion gwell 

5. Llai o ymgynghoriadau Meddyg Teulu 

Mae’r llyfryn ‘Pryd Ddylwn i Boeni?’ hefyd ar gael drwy Siop Lyfrau Coleg Brenhinol yr 

Ymarferwyr Cyffredinol gyda 250,000 o lyfrynau wedi’u dosbarthu hyd yma. Mae defnydd o’r 

llyfryn yn cael ei gefnogi gan y wefan www.whenshouldiworry.com a gafodd 17,000 o 

ymweliadau yn y flwyddyn ddiwethaf. 

Ffisiotherapi 

Mae Fiona Wood hefyd wedi gweithio gyda Robert Goldsmith (ffisiotherapydd ym Mwrdd 

Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro) ar gais llwyddiannus i’r cynllun Cymrodoriaeth Cymru i 

Ymchwil Gyntaf gan y Cydweithrediad Adeiladu Capasiti Ymchwil (RCBC) ar gyfer y prosiect: 

‘Deall Sciatica: Credoau am salwch a chredoau am driniaeth ymarfer mewn poblogaeth poen 

gwythenigol lwynol’. 

Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Rydym yn cyfrannu at gynlluniau Iechyd Cyhoeddus Cymru i roi agweddau ar Gynllun 

Cyflenwi Ymwrthedd i Gyffuriau Cymru ar waith. Mae Nick Francis a Harry Ahmed yn 

cyfrannu at Weithgorau ar Heintiau’r Llwybr Wrinol a Phrofi Pwynt Gofal protein C-

adweithiol ac yn siarad yn y gynhadledd Stiwardiaeth Ymwrthedd i Gyffuriau (AMR) 

flynyddol. 

http://www.whenshouldiworry.com/
https://www.bangor.ac.uk/research-support/news/two-prestigious-rcbc-awards-for-bangor-s-institute-for-health-and-medical-research-32484
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/88287
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/88287
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Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r 

Ymddiriedolaeth Gwasanaethau 

Ambiwlans Cymru (WAST) ar nodi 

blaenoriaethau ar gyfer ymchwil 

mewn gofal cyn ysbyty, ystyried sut 

y gall canfyddiadau ymchwil gael 

effaith ar arfer, ac ar gyflwyno 

astudiaethau. Rydym yn cydweithio 

ar ddwy astudiaeth ymarferoldeb 

dan arweiniad WAST ac a ariennir 

gan raglen Ymchwil er Budd 

Cleifion a’r Cyhoedd gan Ymchwil 

Iechyd a Gofal Cymru (RfPPB): TIER (ar lwybrau gofal ar gyfer cleifion gyda TIA) a RAPID (ar 

analgesia cyn mynd i’r ysbyty mewn cleifion gyda chlun wedi torri honedig). Eleni fe 

wnaethom sicrhau cyllid ar gyfer PhRASe, trydedd astudiaeth RfPPB, ar ofal cleifion gyda 

sepsis aciwt.  

Mae’r astudiaethau RfPPB yn cynnwys parafeddygon ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe, sy’n 

gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn WAST. Mae WAST hefyd yn weithredol yn yr 

astudiaeth ERA, fel un o’r pedwar gwasanaeth astudiaeth achos lle rydym yn archwilio’r 

defnydd o gofnodion electronig mewn ambiwlansau. 
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Arloesi Methodolegol 

Mae pum papur wedi cael eu cyhoeddi gydag arloesi methodolegol, dau gyflwyniad 

methodolegol mewn cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol ac wyth prosiect ymchwil 

wedi’u cwblhau neu ar y gweill, ac un gymrodoriaeth doethuriaeth. 

Ar hyn o bryd mae dwy thema arloesi fethodolegol cryf, sy’n torri ar draws yr holl Becynnau 

Gwaith: 

1. Y defnydd o ddata a gesglir fel mater o drefn 

2. Cael caniatâd gan oedolion agored i ifanc gyda diffyg capasiti, cyflyrau meddyliol 

wedi newid neu sydd yn marw.  

Mae themâu arloesi methodolegol sy’n cael eu datblygu yn cynnwys: 

1. Gwerthuso proses a gwyddorau gweithredu 

2. Dyluniad ymchwil systematig effeithlon gan gynnwys adolygiadau cyflym 

3. Dyluniad treial effeithlon gan gynnwys dyluniadau addasol, gan gynnwys modelu 

er mwyn galluogi ymlyniad 

Gweithgarwch i gefnogi arloesi methodolegol 

• Cysylltiadau ffurfiol gyda Banc Data SAIL – Mae Ashra Khanom wedi cymryd y rôl 

o fod yn gyswllt rhwng ymchwilwyr PRIME a chronfa ddata SAIL, i gefnogi datblygiad 

cynigion ymchwil newydd. Rydym yn parhau i ehangu ein diddordeb yn y defnydd o 

ddata di-enw cysylltiedig ag arfer er mwyn archwilio ymarferoldeb, effeithiolrwydd ac 

effaith ymyrriadau ac i gefnogi gwelliannau i gyflenwi gwasanaeth. Rydym hefyd yn 

archwilio rôl data cysylltiedig drwy ddulliau eraill, e.e.  cysylltu setiau data 

gwasanaethau ambiwlans ac ymddiriedolaethau aciwt yn uniongyrchol yn y prosiect 

SAIL. 

• Darparu hyfforddiant mewn mapio cysyniad a dadansoddi Rasch – Mae Joyce 

Kenkre a’i chydweithwyr wedi darparu hyfforddiant mewn mapio cysyniad a 

dadansoddi Rasch i’r Grŵp Cytras Ymchwil Iechyd a Gofal Cymunedol, Prifysgol De 

Cymru. 

• Modiwl Doeth am Iechyd Cymru yn cael ei ddatblygu ar destunau canser y coluddyn. 

Bydd y modiwl yn mynd allan ar Doeth am Iechyd Cymru ym mis Hydref 2017 a bydd 

yn casglu data ar nifer o destunau sy’n berthnasol i ganser y coluddyn. Bydd hyn yn 

ffurfio llwyfan ar gyfer ymchwil canser y coluddyn yn y dyfodol.  Sunil Dolwani 

(Canolfan Ymchwil Canser Cymru), Kate Brain a Stephanie Smits. 

• Mae Cydweithrediadau gyda DECIPHer wedi galluogi lledaenu arbenigedd 

methodolegol wrth ddatblygu a gwerthuso ymyriadau cymhleth. 

https://saildatabank.com/
http://research.southwales.ac.uk/our-research/research-institutes/health-and-wellbeing/life-sciences-cognate-groups/
https://www.healthwisewales.gov.wales/landingPage.php
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Prosiectau ymchwil yn cynnwys arloesi methodolegol 

• Mae Astudiaeth Deuluol STAR yn defnyddio dulliau cyfranogiad unigryw mewn 

cyfweliadau naratif gyda merched sy’n dioddef o glefydau gywynegol, i’w hwyluso nhw 

i ddweud eu stori. Mae hyn yn cynnwys darparu adnoddau i greu llinell amser, tynnu 

lluniau, ysgrifennu, a/neu greu collage cyn y cyfweliad, a gallant ddefnyddio’r rhain 

wedyn fel canllaw wrth siarad gyda’r cyfwelwyr am eu profiadau. 

• Mae’r dulliau dadansoddol o ddadansoddi adroddiadau achosion diogelwch cleifion a 

ddatblygwyd gan Grŵp Ymchwil Diogelwch Cleifion Gofal Sylfaenol (PISA) dan 

arweiniad Dr Andrew Carson-Stevens wedi bod yn sail i astudiaeth achos a 

ddefnyddiwyd yn y cwrs ‘Dulliau Epidemiolegol ar gyfer Diogelwch Cleifion ac 

ansawdd yn Harvard Chan School of Public Health. 

• Caniatâd gwybodus a gwneud penderfyniadau trwy ddirprwy mewn ymchwil 

sy'n cynnwys oedolion â diffyg capasiti - datblygu ymyrriad i gefnogi gwneud 

penderfyniadau gwybodus drwy ddirprwy, wedi’i osod mewn fframweithiau moesegol 

a chyfreithiol. Mae hon yn Wobr Cymrodoriaeth Doethuriaeth NIHR dan arweiniad 

Victoria Shepherd, a dan oruchwyliaeth Kerry Hood a Fiona Wood. Nod y prosiect hwn 

yw datblygu teclyn i gefnogi gwneud penderfyniadau gwybodus ar gyfer oedolion â 

diffyg capasiti gwneud penderfyniad i gymryd rhan mewn ymchwil. Bydd hyn yn cael 

ei gyflawni drwy: archwilio’r ffactorau moesegol a chyfreithiol sydd ynghlwm; 

penderfynu pa ffactorau a gwybodaeth sydd angen eu cynnwys yn y teclyn cefnogi; a 

datblygu teclyn sy’n addas i’w ddefnyddio gan deuluoedd a ffrindiau wrth wneud 

penderfyniadau ar gyfer oedolion â diffyg capasiti. 

• Nod y Rhwydwaith archwilio Moeseg Treialon Ambiwlans (NEAT) yw datblygu 

rhwydwaith sy’n archwilio moeseg cynnal hap-dreialon dan reolaeth (RCT) sy’n 

cynnwys gwasanaethau ambiwlans. Bydd adolygiad systematig yn cymharu gofynion 

cyfreithiol a moesegol ar gyfer cael caniatâd mewn sefyllfaoedd brys yn y DU, ar dir 

mawr Ewrop, yn yr UD ac yn Awstralia. Bydd astudiaethau ansoddol gyda chleifion a 

staff ambiwlans yn archwilio’r materion moesegol o ran cynnal ymchwil, yn enwedig 

treialon, mewn gofal ambiwlans brys cyn mynd i’r ysbyty. Mae’r rhain yn ymwneud yn 

bennaf â sialensiau wrth gael caniatâd; gan gynnwys cleifion heb gapasiti 

(anymwybodol, dementia, neu wedi’u trawmateiddio); a chynnal mathau gwahanol o 

astudiaethau e.e. treialon clwstwr, a mynd ar drywydd data dienw cysylltiedig. Bydd 

digwyddiadau rhwydweithio gydag ymchwilwyr, arweinwyr ambiwlans, llunwyr polisi 

a moesegwyr yn trafod canfyddiadau ac yn datblygu argymhellion rhagarweiniol ar 

gyfer arfer gorau. 

• Mae astudiaeth ymarferoldeb P2P Solva Care dan arweiniad Bridie Evans yn 

fethodolegol arloesol ar ddau agwedd: data cysylltiedig; dull cydweithredol o gynnal yr 

ymchwil mewn partneriaeth â grŵp cymunedol. 

• Asesu cywirdeb Cyfweld Ysgogol mewn Ymyrriadau Iechyd Cyhoeddus (MI-

PHI). Mae Nina Gobat a’i chydweithwyr wedi datblygu mesur dibynadwy ar 

‘ganolbwyntio’ mewn Cyfweld Ysgogol, gyda phapur ar ddatblygiad a dibynadwyedd 

http://www.primecentre.wales/star-family-study.php
http://www.primecentre.wales/proxy-informed-decision-making.php
http://www.primecentre.wales/proxy-informed-decision-making.php
http://www.primecentre.wales/neat.php
http://www.primecentre.wales/mi-phi.php
http://www.primecentre.wales/mi-phi.php
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cychwynnol mewn datblygiad. Dilysu pellach wedi’i gynllunio ar gyfer y cam nesaf o’r 

cais am grant. Y nod cyffredinol yw datblygu dull gwerthuso proses o gywirdeb MI, 

drwy asesu’n ddibynadwy i weld pryd a sut mae clinigwyr yn sefydlu ffocws 

ymddygiadol i’w ddefnyddio er mwyn ennyn siarad strategol ac atgyfnerthu siarad am 

newid. 

• Mae Adfer Amlddisgyblaethol Torri Esgyrn yn yr Henoed (FEMuR) wedi datblygu 

ymyrriad adfer cymunedol yn dilyn torri clun yn yr henoed bregus gan ddefnyddio 

dulliau cymysg gan gynnwys adolygiad realydd, arolwg a grwpiau ffocws. Profwyd yr 

ymyrriad mewn astudiaeth ymarferoldeb ar hap. Roedd hyn yn cynnwys astudiaeth 

triongli yn cymharu data gweithgarwch y gwasanaeth iechyd o hunan-adroddiadau 

cyfranogwyr, a gasglwyd yn y rhestr o wasanaethau cleientiaid a dderbyniwyd yn y rhan 

o’r holiadur sydd wedi’i lenwi gan y claf, wedi’i gymharu â data oedd yn cael ei gasglu 

fel mater o drefn o’r sectorau gofal eilaidd, cymunedol a sylfaenol. 

• Nod Dulliau ar gyfer asesu effeithiolrwydd trefn triniaeth ar gyfer gwneud 

penderfyniadau clinigol ac economaidd yn y GIG (cymrodoriaeth NIHR) yw bod 

yn sail i fframwaith ar gyfer cyfuno tystiolaeth ansoddol o effeithiolrwydd opsiynau 

triniaeth dilynol yng nghyd-destun dadansoddi penderfyniadau. Mae’r gwaith yn 

cynnwys adolygiad methodolegol cynhwysfawr o’r llenyddiaeth i nodi dulliau cyfuno 

tystiolaeth ansoddol sydd wedi’u datblygu i amcangyfrif effaith triniaeth yr ymyrriadau 

yn amodol ar y safle mewn dilyniant triniaeth. 

• Roedd y Prosiect Iechyd a Lles mewn Ysgolion yn defnyddio dull methodolegol 

drwy gynnal gwerthusiad ffurfiannol pragmataidd o arloesi ar y rheng flaen mewn ysgol 

yng Nghymru a oedd wedi integreiddio’r dull adferol er mwyn effeithio ar ganlyniadau 

lles ac iechyd meddwl myfyrwyr. 

• Roedd dyluniad yr ymchwil FRAIT (Teclyn ac Offeryn Asesu Gwydnwch Teuluol) 

yn cynnwys Mapio Cysyniad Grŵp cam 1 (meddalwedd Concept Systems Global Max) 

i ymgysylltu gydag ymwelwyr iechyd ledled Cymru a chasglu data i ddatblygu’r mapiau 

cysyniad gwydnwch teuluol. O hynny, datblygwyd y Teclyn ac Offeryn Asesu 

Gwydnwch Teuluol (FRAIT). Cyn ac ar ôl cam 2 (profi mewn arfer) fe wnaethom 

ychwanegu prawf ystafell Hydra Simulation (gwneud penderfyniadau ymgolledig) 

gydag ymarferwyr er mwyn efelychu’r defnydd a gwneud newidiadau cyn profi ac i 

wirio canfyddiadau cyn comisiynu ledled Cymru. 

 

 

 

  

https://www.researchgate.net/project/Focusing-in-Motivational-Interviewing-what-is-it-and-how-to-measure-it
http://bmjopen.bmj.com/content/6/10/e012422
http://www.primecentre.wales/resources/Modelling%20Methods%20poster.pdf
http://www.primecentre.wales/resources/Modelling%20Methods%20poster.pdf
http://www.frait.wales/
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Portffolio Ymchwil  

Grantiau y gwnaed cais amdanynt ac a dderbyniwyd yn dilyn ariannu’r Ganolfan, Ebrill 2015: 

Astudiaeth Cyllidwr Disgrifiad 

ABACus Phase 3 Yorkshire 
Cancer Research 

Hap-dreial dan reolaeth o’r ymyrriad gwiriad iechyd i wella 
ymwybyddiaeth o symptomau canser a cheisio cymorth ymhlith 
pobl sy’n byw mewn cymunedau cymdeithasol-economaidd 
difreintiedig. 

Rhaglen 
Cymrodorion 
Clinigol 
Academaidd 

Llywodraeth 
Cymru 

(Gogledd Cymru) 

ACTION ANROWS 
(Awstralia) 

Asesu ansicrwydd wrth i Feddygon Teulu nodi a thrin camdrin yn 
y cartref a cham-drin teuluol (ACTION) 

Androgens  Tenovus Dewis Ysbeidiol neu Barhaus - Canser y Brostad 

Amlygu i wrthfiotig 
a “diffyg ymateb” 
dilynol i wrthfiotig 
mewn plant 

Bwrdd 
Gwyddonol 
RCGP  

Amlygu i wrthfiotig a “diffyg ymateb” dilynol i wrthfiotig mewn 
plant sy’n cyflwyno heintiau’r llwybr resbiradol aciwt (RTI) mewn 
gofal sylfaenol: astudiaeth rheoli achos cyfatebol 

Niwed y gellir ei 
osgoi mewn gofal 
sylfaenol 

Ysgrifennydd 
Gwladol dros 
Iechyd / NIHR 

Deall natur ac amlder niwed y gellir ei osgoi mewn gofal sylfaenol 

BATHE NIHR HTA Nod astudiaeth BATHE (Ychwanegion Baddon wrth Drin Ecsema 
mewn Plentyndod) yw canfod p’un a yw elïau lliniarol ar gyfer y 
baddon yn helpu ecsema mewn plentyndod ai peidio. 

Bee Well Caerffili Prifysgol 
Caerdydd 

Ysgoloriaeth Ymchwil Doethuriaeth 

Treial BRIGHT NIHR HTA Neges Atgoffa i Frwsio ar gyfer Iechyd y Geg Da: effeithiolrwydd 
clinigol a chost rhaglen newid ymddygiad Gwasanaeth Negeseuon 
Byr i wella iechyd y geg ar gyfer pobl ifanc sy’n byw mewn ardaloedd 
difreintiedig 

Teclyn diagnosteg 
canser i helpu gyda 
gwneud 
penderfyniadau 
mewn gofal 
sylfaenol 

NIHR HTA Deall effeithiolrwydd, cost-effeithiolrwydd a defnydd cyfredol 
teclynnau diagnostig canser er mwyn helpu gwneud 
penderfyniadau mewn gofal sylfaenol 

CARer-
ADministration  

HTA Gofalwyr yn gweinyddu meddyginiaeth isgroenol fel bo’r angen ar 
gyfer symptomau sy’n dod i’r amlwg mewn cleifion sydd yn marw 
gartref: astudiaeth y DU 

CLASP Grant Rhaglen 
NIHR  

Canser: Rhaglen Cefnogaeth Bywyd Cadarnhaol yn dilyn Goroesi 
mewn Gofal sylfaenol (CLASP) 

Teithiau diagnostig 
mewn perthynas â 
chanser y brostad 

Ymchwil Canser 
Cymru 

Teithiau diagnostig mewn perthynas â Chanser y Brostad (DJiP) 

EARP Quali ABMU (Llwybr i 
Bortffolio) 

Defnyddio Teclynnau Derbyn mewn Achosion Bryd a Rhagweld 
Risg Eiddilwch mewn gofal sylfaenol yn y DU - astudiaeth ansoddol 
(EARP Quali) 

Grymuso grwpiau 
risg uchel, 

Pwyllgor 
Ymchwil 

Grymuso grwpiau risg uchel, anoddach i’w cyrraedd i ymgysylltu 
gydag ymwybyddiaeth canser yr ysgyfaint a chyflwyno 
symptomau’n amserol 
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anoddach i’w 
cyrraedd 

Poblogaeth 
CRUK  

Grymuso grwpiau 
risg uchel, 
anoddach i’w 
cyrraedd 

Cynllun 
Ysgoloriaeth 
Doethuriaeth 
Prifysgol 
Caerdydd 

Grymuso grwpiau risg uchel, anoddach i’w cyrraedd mewn sgrinio 
ac atal canser yr ysgyfaint. Myfyriwr Pamela Smith. 

 EPICC Partneriaethau 
Strategol Cam 
Allweddol 2 
Erasmus+  

Gwella Gallu Nyrsys o ran Darparu Gofal Ysbrydol drwy Addysg 
Arloesol a Gofal Tosturiol 

ERA  NIHR HS&DR Cofnodion Electronig mewn Ambiwlansau i gefnogi’r pontio i ofal 
y tu allan i ysbyty: heriau, cyfleoedd a goblygiadau’r gweithlu 

EXPLAIN Falck 
Foundation 

Archwilio ffactorau sy’n cynyddu tebygolrwydd parafeddyg o 
weinyddu analgesia mewn poen cyn cyrraedd yr ysbyty – astudiaeth 
traws-adrannol 

GMI_ALC Wellcome Trust Datblygu rhaglen hyfforddi athrawon ar gyfer ymyrriad Cyfweld 
Ysgogol Grŵp i atal camddefnyddio alcohol mewn ysgolion 
uwchradd. 

Meddygon Teulu 
mewn Adrannau 
Brys 

NIHR HS&DR Gwerthuso effeithiolrwydd, diogelwch, profiad y claf a goblygiadau 
system modelau gwahanol o ddefnyddio Meddygon Teulu mewn 
Adrannau Brys neu ochr yn ochr ag Adrannau Brys 

Impress 
Lymphoedema 
Study  

KESS II mewn 
cydweithrediad 
â Huntleigh 
diagnostics 

Cywasgu Niwmatig Ysbeidiol ar gyfer trin phlebolymphodema ar 
rannau isaf y corff: astudiaeth ymarferoldeb 

Gwella canfod 
melanoma’n gynnar 

Melanoma 
Focus 

Gwella canfod melanoma’n gynnar drwy godi ymwybyddiaeth pobl 
ifanc o symptomau, hunan-archwilio’r croen a chyfathrebu: treial 
lled-arbrofol gyda gwerthusiad proses wedi’i ymgorffori 

Gwella ansawdd 
gwasanaethau gofal 
lliniarol y tu allan i 
oriau ar gyfer 
cleifion ar ddiwedd 
eu bywydau 

RCGP/ Marie 
Curie Research 

 

Caniatâd gwybodus 
a gwneud 
penderfyniadau 
drwy ddirprwy 

NIHR:  
Gwobr 
Cymrodoriaeth 
Doethuriaeth 

Caniatâd gwybodus a gwneud penderfyniadau drwy ddirprwy 
mewn ymchwil sy’n cynnwys oedolion â diffyg capasiti: datblygu 
ymyrriad i gefnogi gwneud penderfyniadau drwy ddirprwy, wedi’i 
osod mewn fframweithiau moesegol a chyfreithiol. (Ysgoloriaeth 
Ymchwil Doethuriaeth) 

Innovation UK, 
Ymwrthedd i 
Gyffuriau: 

Astudiaeth ar y 
Cyd gydag 
Imspex 
Diagnostics Ltd 

 

Ymchwilio i 
ragarwydd Clefyd 
Siwgr Math 1  
 

The Novo 
Nordisk UK 
Research 
Foundation 

Ymchwilio i ragarwydd Clefyd Siwgr Math 1 mewn plentyndod gan 
ddefnyddio data SAIL a Brecon Group i leihau ketoacidosis wrth 
gyflwyno 

Cyflwyno’n hwyr 
mewn cleifion gyda 
chanser yr ysgyfaint 

Grant Arloesi 
Tenovus  

Ffactorau sy’n gysylltiedig â chyflwyno’n hwyr mewn cleifion gyda 
chanser yr ysgyfaint 

Atgyfeirio lleyg yn 
niagnosis cynnar 
canser 

KESS II mewn 
partneriaeth â 
Tenovus 

I archwilio atgyfeirio lleyg ar gyfer symptomau canseraidd posibl i 
ddeall p’un a allai gyfranu at ddiagnosis canser cynharach 

Astudiaeth LUCI  Health Research 
Awards 

Morbidrwydd yn dilyn haint y llwybr wrinol mewn plant ifanc: 
astudiaeth carfan cofnodion cysylltiedig electronig 
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MI-PHI Wellcome Trust Asesu cywirdeb Cyfweld Ysgogol mewn Ymyrriadau Iechyd 
Cyhoeddus 

NEAT Wellcome Trust Rhwydwaith yn archwilio Moeseg Treialon Ambiwlans 

Anadlu’n swnllyd ar 
ddiwedd bywyd   

Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Betsi 
Cadwaladr 

Anadlu’n swnllyd ar ddiwedd bywyd. Llwybr i Bortffolio 

Manteisio i’r eithaf 
ar gymysgedd 
sgiliau mewn 
deintyddiaeth 

RfPPB (Gofal 
Iechyd 
Darbodus) 

Manteisio i’r eithaf ar gymysgedd sgiliau mewn deintyddiaeth: 
therapyddion deintyddol, mynediad uniongyrchol a’r dyfodol 
 

Cyfnodau sgrinio 
gorau ar gyfer pobl 
gyda chlefyd siwgr 

Wellcome Trust Cyfnodau sgrinio gorau ar gyfer pobl gyda chlefyd siwgr a 
retinopathi clefyd siwgr nad yw’n fygythiad i’r golwg – astudiaeth 
peilot 

OSTRICH NIHR HTA Hap-dreial o steroidau i’w cymryd drwy’r geg i wella clyw oedd yn 
cynnwys 380 o blant gyda ‘chlust gludiog’ 

Ymgysylltu 
rhanddeiliaid 
OvSTAT  

Cancer Research 
UK 

Ymgysylltu rhanddeiliaid OvSTAT (teclyn ymwybyddiaeth 
symptomau canser ofarïaidd) 
 

PAPHiF Ymddiriedolaeth 
Gwasanaethau 
Ambiwlans 
Cymru’r GIG 

Astudiaeth Beilot i ddilysu teclyn clinigol i helpu parafeddygon 
wrth iddynt gynnig diagnosis o doriad i’r glun 

Rhesymau cleifion 
dros ymgynghori 
gydag Ymarferwr 
Meddygol 
Cyffredinol gyda 
phroblem 
ddeintyddol 

RCPS Glas – 
Ymchwilydd 
Ifanc 

Rhesymau cleifion dros ymgynghori gydag Ymarferwr Meddygol 
Cyffredinol gyda phroblem ddeintyddol: astudiaeth drawstoriadol 
 

PHED Data  The Health 
Foundation 

Cysylltedd data ar draws gwasanaethau ambiwlans ac 
ymddiriedolaethau aciwt: asesu’r potensial i wella gofal cleifion 

PHRASe RfPPB Cydnabyddiaeth Cyn Cyrraedd yr Ysbyty a Gwrthfiotigion ar gyfer 
cleifion 999 gyda sepsis Difrifol (PHRASe): astudiaeth 
ymarferoldeb 

Predict-CAT NIHR Mesur a rhagweld manteision a niwed iechyd cysylltiedig â golwg 
ar lefel cleifion. Grant mawr NIHR £1.9M dan arweiniad Ysbytai 
Bryste, gyda Phecyn Gwaith Caerdydd yn cychwyn ym mis Awst 
2017. Byddwn yn datblygu ac yn gwerthuso Grid Opsiynau ar gyfer 
llawdriniaeth cataract. 

PriMus  HTA Rheoli symptomau o haint y llwybr wrinol isaf mewn dynion mewn 
gofal sylfaenol: datblygu a gwirio cymhorthydd diagnostig a 
gwneud penderfyniadau 

Gofal Iechyd 
Darbodus 

RfPPB Ymchwil 
Iechyd a Gofal 
Cymru (Gofal 
Iechyd 
Darbodus) 

 

RAPID  RfPPB Analgesia cyflym ar gyfer amhariad ar y glun cyn cyrraedd yr ysbyty 
- astudiaeth ymarferoldeb 

Gwerthusiad 
realistig o raglen 
BRAVE  

KESS II Gwerthusiad Realistig o ffrydiau gwaith rhaglen BRAVE:  ymchwilio 
eu sylfaen tystiolaeth. (Astudiaeth camdrin domestig). MRes. 

Llenyddiaeth 
ymchwil ar gyfer 
Bagloriaeth Cymru 

Wellcome Trust Llenyddiaeth ymchwil ar gyfer Bagloriaeth Cymru – astudiaeth 
cwmpasu 
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Cwmpasu’r 
penderfyniad am 
ofal heb ei drefnu o 
gartref gofal 

Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Cwm 
Taf (Llwybr i 
Bortffolio) 

Cwmpasu’r penderfyniad am ofal heb ei drefnu o gartref gofal 

SOLVA Bwrdd Iechyd 
Hywel Dda  

Cynnig i asesu ymarferoldeb gwerthuso effaith Solva Care 

Prosiect Spotlight– 
Diogelwch Cleifion 
mewn Gofal 
Sylfaenol 

RCGP Gwobr 
Spotlight  

Prosiect Spotlight– Diogelwch Cleifion mewn Gofal Sylfaenol 

Cyflenwi Rhaglen 
Datblygu Gweithlu 
Gofal Brys 
Integredig y GIG 111   

Health 
Education 
England 

Cyflenwi Rhaglen Datblygu Gweithlu Gofal Brys Integredig y GIG 
111  - Prosiect peilot, profi a gwerthuso 

Cefnogi cleifion 
gyda chyflyrau 
niwrolegol tymor 
hir 

RCGP – Bwrdd 
Sefydliad 
Gwyddonol 

Sut allwn ni helpu gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i gefnogi 
cleifion gyda chyflyrau niwrolegol tymor hir wrth hunan-reoli eu 
cyflyrau? Synthesis realydd 

Darparu 
gwasanaethau 
meddygol 
cyffredinol gan 
weithwyr iechyd 
proffesiynol nad 
ydynt yn feddygol 

Gwobr 
Ysgoloriaeth 
Ymchwil gan 
Ymchwil Iechyd 
a Gofal Cymru 

Darparu gwasanaethau meddygol cyffredinol gan weithwyr iechyd 
proffesiynol nad ydynt yn feddygol: adolygiadau systematig, arolwg 
ac astudiaeth dulliau cymysg 

TIER  RfPPB Atgyfeiriad Brys 999 Trawiad Isgemia Byrhoedlog: treial 
ymarferoldeb 

Canllawiau 
llawfeddygol 
argraffedig 
Titanium 3D ac 
impiadau mewn 
llawdriniaethau 
adlunio crano-
wynebol 

KESS II mewn 
cydweithrediad 
â Renishaws 
PLC 

Manteision Iechyd canllawiau llawfeddygol argraffedig Titanium 
3D ac impiadau mewn llawdriniaethau adlunio crano-wynebol. 

Defnydd o dybaco a 
llwybrau i ysmygu 
rheolaidd ymhlith 
oedolion rhwng 16 a 
25 mlwydd oed 

Pwyllgor 
Ymchwil 
Poblogaeth 
CRUK  

Defnydd o dybaco a llwybrau i ysmygu rheolaidd ymhlith oedolion 
rhwng 16 a 25 mlwydd oed: pryd, ble a sut all ymyrriadau iechyd 
cyhoeddus newydd amharu ar lwybrau ysmygu ‘cymdeithasol? 
(Cymrodoriaeth Ôl-ddoethuriaeth i Ria Poole) 

WHISP Wellcome Trust Prosiect Iechyd a Lles mewn Ysgolion (WHISP): Cam I 

WICKED Grant Rhaglen 
Ymchwil Canser 
Cymru 

Ymyrriadau Cymru a Gwybodaeth Canser am Ddiagnosis Cynnar): 
Datblygu a gwerthuso ymyrriadau gofal sylfaenol i gyflymu 
diagnosis canser symptomatig yng Nghymru. 
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5. CASGLIADAU 

- Mae cyllid Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi bod yn hanfodol i roi llwyfan i dwf ymchwil 

yn y sectorau gofal sylfaenol a gofal brys sy’n cyfrif am dros 90% o’r holl gyfarfyddiadau 

cleifion yn y GIG. Y cryfaf yw’r sectorau hyn y cryfaf yw’r gwasanaeth iechyd cyfan, ac mae 

sylfaen academaidd cadarn fel sail i hyn yn hanfodol. Mae’r cyllid wedi galluogi integreiddiad 

synergistig o ran y ddau endid blaenorol – Ysgol Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Sylfaenol, a 

Rhwydwaith TRUST ar gyfer Ymchwil Gofal Brys a Gofal Heb ei Drefnu. 

- Rydym yn dechrau gwireddu’r buddiannau hyn gydag incwm ymchwil gyda hyd at £18M 

o incwm ymchwil wedi’i gefnogi a dan arweiniad grŵp wedi’i ddyfarnu (gyda £11M yn dod i 

Gymru) erbyn diwedd yr ail flwyddyn, a bellach yn dangos cefnogaeth ymchwil 

amlddisgyblaethol, trawstoriadol, lledaeniad, trosglwyddo gwybodaeth, ac effaith. 

- Mae ein hymchwil i gyd yn dangos ethos cryf o gydweithredu ar draws y prifysgolion, 

ymglymiad cleifion a’r cyhoedd, cydweithredu gyda gofal cymdeithasol a rhanddeiliaid eraill. 

- Mae ein dulliau Ymglymiad Cleifion a’r Cyhoedd yn enghraifft i nifer o grwpiau a 

rhwydweithiau ymchwil eraill; mae rhyngwynebu gyda’r Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol, 

Cynnwys Pobl, Canolfan Ymchwil Canser Cymru, rhwydwaith PiCRIS, yr Unedau Treialon ac 

endidau HCRW eraill yn hanfodol i’n gwaith er mwyn cyflawni ymchwil o ansawdd uchel, 

effaith ac i adeiladu capasiti ar gyfer y dyfodol. 

- Yn y 1-3 blynedd nesaf, ein nod yw datblygu’r cryfderau hyn, gan ganolbwyntio’n benodol ar 

y rhyngwynebau a’r cyfleoedd am synergedd rhwng ein meysydd Pecyn Gwaith a 

Thema Drawstoriadol, a gyda Chanolfannau, Unedau ac endidau HCRW eraill. 

- Mae ein hymchwil yn bodloni’r prif feysydd â blaenoriaeth, a hefyd yn sail iddynt, er 

enghraifft mewn perthynas â’r Cynllun Cyflenwi Canser, cynaliadwyedd gofal sylfaenol a 

datblygiadau cymysgedd sgiliau, Gofal Iechyd Darbodus yn enwedig parthau Gofal Heb ei 

Drefnu, mynd i’r afael ag anghydraddoldebau gan gynnwys gwahaniaethau mewn patrymau 

niwed sy’n codi o ofal iechyd ei hun. 

- Rydym yn cydnabod pwysigrwydd tyfu’r economi ymchwil yng Nghymru, ac yn gwneud 

ymdrech sylweddol i adeiladu capasiti ac arweinyddiaeth ar gyfer y dyfodol, ac ehangu 

cyfranogiad ymhlith cleifion, y cyhoedd, staff iechyd a gofal cymdeithasol a rhanddeiliaid 

eraill. 

- Wrth symud ymlaen bydd ein strategaeth cynhyrchu incwm yn canolbwyntio ar sicrhau 

grantiau â gwerthu uchel a grantiau gyda gwerth ychwanegol i’r economi ymchwil yng 

Nghymru (h.y. costau cyffredinol sylweddol yn cael eu dyfarnu). Felly byddwn yn ei gwneud 

yn amcan strategol penodol i gynyddu faint o grantiau NIHR byddwn yn eu derbyn, a 

lle bo’n bosibl grantiau’r Cyngor Ymchwil hefyd. 

 


